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Настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) на „ ТЕЦ 

МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД е изготвен на основание чл. 123в, т.6 от ЗООС. 

Годишният доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен 

към утвърдената със Заповед № РД-806/31.10.2006 г. на Министъра на МОСВ: 

„Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и 

образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено комплексното разрешително”.  

Докладът включва резултати от проведения собствен мониторинг в 

периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. 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 по-горе образец на годишен доклад, като е запазена 

номерацията на разделите и таблиците. 

1.1 Наименование на инсталациите за които е издадено КР №50/2005г. 

1.1.1. Горивна инсталация за производство на електроенергия с номинална 

топлинна мощност 4312 MWth, която попада в обхвата на точка 1.1. от 

Приложение № 4 на ЗООС - „Горивни инсталации с номинална топлинна 

мощност, превишаваща 50 MW”. 

1.1.2. Инсталация за производство на водород, която попада в обхвата на точка 

4.2 а) от Приложение № 4 на ЗООС. 

1.1.3. Депо за инертни, строителни, опасни и неопасни отпадъци (ДИСОНО), 

която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС. 

1.1.4. Обезводнителна инсталация за гипс на Блок №7 и Блок №8, която не 

попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. 

1.1.5. Обезводнителна инсталация за гипс на Блокове от №1 до №6, която не 

попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. 

1.1.6. Мобилна маслоочистваща инсталация, която не попада в обхвата на 

Приложение № 4 на ЗООС. 

1.1.7. Площадки за съхранение на опасни отпадъци, не попадат в обхвата на 

Приложение № 4 на ЗООС. 
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1.2 Адрес по местонахождение на инсталациите 

ТЕЦ „МАРИЦА ИЗТОК 2”  ЕАД  

Област: Стара Загора 

Община: Раднево 

6265  с. Ковачево 

1.3 Регистрационен номер за КР 

КР №50/2005г. 

Актуализирано с Решение № 50-Н0-И0-А1/2010г.  

Актуализирано с Решение № 50-H0-И0-A2/2010г. 

Актуализирано с Решение № 50-Н0-И0-А3/2014г. 

Актуализирано с Решение № 50-Н0-И0-А4/2017г. 

Актуализирано с Решение № 50-Н0-И0-А5/2018г. 

1.4 Дата на подписване на КР 

01.06.2005г.; 

Решение № 50-Н0-И0-А1/2010г. за актуализация, подписано 05.02.2010г.; 

Решение № 50-H0-И0-A2/2010г. за актуализация, подписано 23.12.2010г.; 

Решение № 50-Н0-И0-А3/2014г. за актуализация, подписано 20.01.2014г.; 

Решение № 50-Н0-И0-А4/2017г. за актуализация, подписано 29.12.2017г.; 

Решение № 50-Н0-И0-А5/2018г. за актуализация, подписано 21.12.2018г. 

1.5 Дата на влизане в сила на КР 

25.06.2005г. 

Решение № 50-Н0-И0-А1/2010г. за актуализация, в сила от 26.02.2010г.; 

Решение № 50-H0-И0-A2/2010г. за актуализация, в сила от 21.01.2011г.; 

Решение № 50-Н0-И0-А3/2014г. за актуализация, в сила от 20.02.2014г.; 

Решение № 50-Н0-И0-А4/2017г. за актуализация, в сила от 24.01.2018г.; 

Решение № 50-Н0-И0-А5/2018г. за актуализация, в сила от 22.06.2019г. 

1.6 Данни за оператора/притежател на разрешителното 

„ТЕЦ  МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД 

Изпълнителен директор - инж. Живко Димитров Динчев   

1.7 Адрес, телефонен номер, факс, e-mail на собственика/оператора 

Адрес: 6265 с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора 

Тел.:    042/662 214; 042/662 014 

Факс:  042/662 000; 042/662 507 

e-mail: tec2@tpp2.com 

 

mailto:tec2@tpp2.com
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1.8 Лице за контакти 

инж. Даниела Николова - Ръководител отдел „Екология” 

Адрес: 6265 с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора 

Тел.:    042/662 600 

Факс:  042/662 000; 042/662 507 

e-mail:  d.nikolova@tpp2.com  

1.9 Кратко описание на дейностите/процесите, извършвани в 

инсталациите в обхвата на разрешителното 

1.9.1 Горивна инсталация за производство на електроенергия с номинална 

топлинна мощност 4312 MWth. 

„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД е най-голямата иновирана 

топлоелектрическа централа в България. Централата е базова кондензационна, 

предназначена да работи в основния товаров график на електроенергийната 

система на страната, разположена е на площ от 512 хектара в 

Източномаришкия басейн, на територията на община Раднево, на 60 км 

югоизточно от гр. Стара Загора. Намира се в извън селищна територия, 

югоизточно от международен път Е 55. Отстояние от гр. Раднево - 28 км. На 

запад граничи със землището на с. Ковачево, на изток - със с. Маца, на север 

със с. Радецки. На юг централата граничи със с. Полски градец. Най-близко 

разположеното селище е с. Радецки на около 3,5 км. В непосредствена близост 

до централата е язовир „Овчарица” - защитена територия, обитавана от редки 

видове птици. 

Основната дейност на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД е                                                             

производство на електроенергия на базата на топлоенергия, получена при 

изгаряне на местни лигнитни въглища от Източномаришкия минен 

басейн, преобразуване и продажба.   

Въглищата за „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД се доставят от „Мини 

Марица изток” ЕАД с железопътен транспорт от Източномаришкия минен 

басейн - рудник „Трояново 1”. Те са лигнитни, с ниска калоричност, с влага над 

50% и високо пепелно и сярно съдържание. За осредняване на 

характеристиките въглищата се смесват в открит склад, като контрол на 

качеството им се осъществява на входа на централата и на входа на котлите. 

Изграденото въглищно стопанство се състои от две части, които подават 

въглища към бункерите на котлите. Въглищното стопанство е в състояние да 

осигури технологичен резерв на въглища, необходими за работа на централата 

при пълно натоварване в продължение на 14 дни. 

mailto:d.nikolova@tpp2.com
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 Преди постъпване на склад въглищата се раздробяват до едрина на 

късовете 220 мм. Между въглищния склад и бункерите на котлите са 

монтирани валкови сита и дробилки ситно дробене. След раздробяване до 40 

мм горивото се подава в бункерите на котлите. Цялото въглищно стопанство се 

управлява дистанционно от изградените два диспечерски пункта. 

Подготовката на въглищата за изгарянето и транспортирането им до 

пещна камера се извършва в прахоприготвящите системи. След склада,  

въглищата преминават през дробилка II степен и чрез транспортни ленти 

постъпват в бункери за сурови въглища. Изгребват се с помощта на дозатори за 

сурови въглища (ДСВ). От ДСВ въглищата постъпват в питателите за сурови 

въглища (ПСВ), които ги транспортират до газозаборните шахти (ГЗШ). 

В Газозаборни шахти (ГЗШ) се извършва подсушаване на въглищата от 

горещите газове. 

Мелещите вентилатори (МВ) имат предназначението да смилат до 

прахообразно състояние въглищата и да ги транспортират заедно с горещите 

газове от пещна камера до праховите горелки. След МВ прахогазовата смес 

постъпва в сепаратора, като едрите частици се връщат обратно на входа на МВ. 

Чрез възвратни клапи се регулира едрината на въглищния прах, постъпващ в 

горелките. След сепаратора преминава през прахоконцентратор, който 

разпределя аеросместа между основните и бридовите горелки. 

През основните горелки в пещта постъпва по-голямата част от въглищния 

прах  с неголямо количество газове. Над всяка една от тях има разположена по 

една бридова горелка, през която в пещта постъпват по-голямата част от 

газовете с останалата част най-леки частици въглищен прах. 

Образуваните при изгаряне на горивото газове постъпват във 

въздухоподгревател. След него газовете преминават през електростатични 

филтри, където се пречистват от прах, и сероочистващи инсталации за 

очистване от серен диоксид. Посредством димни вентилатори газовете от 

енергиен блок (EБ) №1 (ЕК №1 и ЕК №2) и ЕБ №2 (ЕК №3 и ЕК №4) 

преминават през СОИ 1/2 и се насочват към Комин 1, H=135m  (мокър комин), 

а при неработещо СОИ 1/2 към Комин 1, Н=180 m (байпасен); отпадъчните 

газове от ЕБ №3 (ЕК №5 и ЕК №6) и ЕБ №4 (ЕК №7 и ЕК №8) преминават през 

СОИ 3/4 и се насочват към Комин 2, H=135m (мокър комин), а при неработещо 

СОИ 3/4 към Комин 2, Н=180m (байпасен); отпадъчните газове от ЕБ №5 (ЕК 

№9) и ЕБ №6 (ЕК №10) преминават през СОИ 5/6 и се насочват към Комин 

H=135m - 5/6 (мокър комин), а при неработещо СОИ 5/6 към Комин 1, Н=325m 

(байпасен); отпадъчните газове от ЕБ №7 (ЕК №11) преминават през СОИ 7 и 

се насочват към Комин H=135m-7, а при неработещo СОИ 7 към Комин 2, 
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Н=325m (байпасен). Отпадъчните газове от ЕБ №8 (ЕК №12) преминават през 

СОИ 8 и се насочват към Комин H=135m-8, а при неработещo СОИ 8 към   

Комин 2, Н=325m (байпасен).   

За отделяне и раздробяване на шлака, попадаща на дъното на пещна 

камера, котлите са снабдени с шлакоотделители и шлакодробилки.  

Транспортирането на шлаката отделяна от котела, отнесената пепел от 

изнесените въздухоподгреватели (ИВП) и от електрофилтрите (ЕФ) става 

посредством смивна вода, чрез сгуроизвозни канали до Багерни помпени 

станции. В съответната Багерна помпенна станция постъпва ѝ гипсовата 

суспензия образувана в процеса на десулфуризация на димните газове в 

сероочистващите инсталации. Сгуропепелината и гипсовата суспензия се 

транспортират до Сгуроотвала (площадка за предварително съхраняване), 

състоящ се от 3 секции, които последователно се намиват, изсушават и 

изгребват. Всяка секция е снабден с дренажна система. Дренираната вода 

постъпва в Помпена станция „Избистрени води” и захранва смивната 

инсталация в централата. Осушеният смесен отпадък се транспортира, до Депо 

за неопасни отпадъци - „Обединени северни насипища”, гр. Раднево и се 

депонира.  

Отделената при изгаряне на въглищата топлина се използва за подгряване 

на циркулиращата в екранната система на парогенераторите обезсолена вода до 

получаване на прегрята пара. Подава се към парната турбина и получената 

енергия от разширение на парата до налягане в кондензатора се превръща в 

електрическа енергия, посредством куплираните към турбините генератори. 

Произведената електрическа енергия се изнася в енергийната система 

посредством изградените открити уредби 110 kV на ЕБ №1, 220 kV за ЕБ № 2 

до № 6 и 400 kV за ЕБ № 7 и ЕБ № 8, разположени в непосредствена близост до 

централата. 

Първоначално изграждането на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД започва 

с монтирането на четири блока по 150 МВт през 1966г. През 2000г. турбината 

на Блок №2 е подменена, като мощността на новата турбина е 165 МВт.  

Приключи рехабилитацията на ЕБ №№ 1÷4, като на ЕБ №1, ЕБ №3 и ЕБ 

№4 се подмениха турбина и генератор, като електрическата мощност на всяка 

турбина е 177 МВт. На ЕБ №2 се подмени само генератора.  

Всеки от тези блокове се състои от два котела и една турбина свързани по 

така наречената схема „дубъл блок”. 
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Новата част на централата, условно наречена „част 850 МВт” се състоеше 

от два блока по 210 МВт (Блок №5 и Блок №6) и два блока по 215 МВт (Блок 

№7 и Блок №8). Тези блокове са свързани по схемата моноблок:  котел-

турбина-генератор. 

Извърши се рехабилитация и модернизация на ЕБ №6 (ЕК №10) и EБ №8 

(ЕК №12), като електрическата мощност на турбините се повиши на 230 МВт, 

за сметка само на проточната част и повишаване на вътрешното КПД на 

турбините. 

През м. декември 2014г. приключи рехабилитацията и модернизация на 

EБ №5 (ЕК №9) и ЕБ №7 (ЕК №11), като електрическата мощност на турбините 

се повиши на 230 МВт, за сметка само на проточната част и повишаване на 

вътрешното КПД на турбините, с което приключи рехабилитацията и 

модернизацията на централата. 

ВПИ: Обезсоляването на водата се извършва в две водоподготвителни 

инсталации (ВПИ-2 и ВПИ-3) с брутна производителност по 160 т/ч. 

Обезсоляването се осъществява по конвенционална технология - варова 

декарбонизация с коагулация, механично филтруване и йонообменно 

обезсоляване. Очистването на кондензата на 100% на блоковете се извършва 

поотделно на всеки блок. След рехабилитацията са въведени 

кондензатоочистващи инсталации (КОИ) на EБ №№1÷4. За блоковете от част 

890 МВт очистването са извършва в блочни очистващи инсталации (БОИ). 

Сероочистваща инсталация: Пречиствателно съоръжение за очистване на 

димните газове от серен диоксид (SO2), по „мокър варовиков метод” с 

варовикова суспензия. Смилането на варовика в мелниците става по мокър 

метод за получаване на варовикова суспензия, с едрина на твърдото вещество - 

25 микрона. Така получената суспензия се подава посредством помпи в долната 

част на абсорбера тип „пулверизираща колона”. Рециркулационни помпи 

тласкат суспензията в пулверизаторни струйници,  разпрашават на фина струя 

при което се получава голяма контактна площ между суспензията и 

постъпващите след отделяне на летливата пепел в електрофилтрите димни 

газове. 

Изградени са пет броя сероочистващи инсталации, на всички енергийни 

блокове, съответно: 

СОИ 1/2 на ЕБ №1 (ЕК №1 и ЕК №2) и ЕБ №2 (ЕК №3 и ЕК №4),  СОИ 

3/4 на ЕБ №3 (ЕК №5 и ЕК №6) и ЕБ №4 (ЕК №7 и ЕК №8), СОИ 5/6 на ЕБ №5 

(ЕК №9) и ЕБ №6 (ЕК №10), СОИ 7 на ЕБ №7 (ЕК №11) и СОИ 8 на  ЕБ №8 

(ЕК №12). 
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1.9.2 Инсталация за производство на водород: 

Инсталация, която попада в обхвата на точка 4.2. а) от Приложение №4 на 

ЗООС - „Инсталации за производство на неорганични химически вещества, 

като газове: амоняк, хлор, хлороводород, флуор, флуороводород, въглеродни 

оксиди, съединения на сярата, включително серен диоксид, азотни оксиди, 

водород, карбонилхлорид”, включваща 2 броя електролизери (един работен и 

един в технологичен резерв). 

Инсталацията за производство на водород работи на основата на 

електролизен процес, посредством разлагане на водата с постоянен ток  на 

водород и кислород. Получения водород се използва само за нуждите на 

централата, за охлаждане на генераторите. В „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД 

се използва водород, който е с 14 пъти по-малка плътност от въздуха. 

Вследствие загубите от триене и вентилация се намаляват около 10 пъти. Тъй 

като чистата (обезсолена) вода има ниска проводимост, за увеличаване 

проводимостта ú се използва реагент, калиева основа. При протичане на 

електрически ток през електролитен разтвор, на електродите се извършва 

дисоцииране на йоните и протича свързана с това химическа реакция. 

 Разделянето на водорода и кислорода в електролизера се осъществява с 

помощта на диафрагмени рами (диафрагми), пропускащи йони и непропускащи 

газове. 

Инсталацията за водород е разположена срещу централната 

административна сграда. Инсталирани са 2 броя електролизера тип СЭУ - 20/1 

с производителност по 20 m3/h. Произведения водород се съхранява в 9 броя 

ресивера по 20 m3. 

1.9.3 Депо за инертни, строителни, опасни и неопасни отпадъци 

(ДИСОНО) 

Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение №4 на 

ЗООС - „Депа, приемащи над 10 тона за денонощие отпадъци, или с общ 

капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци”: 

Депо за инертни, строителни, опасни и неопасни отпадъци, включва: 

• клетка за неопасни отпадъци; 

• клетка за опасни отпадъци; 

• клетка за инертни отпадъци. 
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ДИСОНО е с Разрешение за Ползване № СТ-12-33/15.01.2008 г. на 

ДНСК, с площ около 50 дка, разположено на 2 км южно от площадката на 

централата, на юг от Сгуроотвала и на 2 км западно от с. Маца. Капацитет общ 

полезен обем на депото - 83 590 m3. 

    Общ полезен обем за депониране на строителни отпадъци - 57 050 m3 или 

4160 t/y. 

    Общ полезен обем на неопасни отпадъци  - 26 540 m3 или 1 828 t/y. 

    Общ полезен обем на опасни отпадъци - 2 268 m3 или 188 t/y. 

    Общ експлоатационен период клетка строителни отпадъци - 24.2г., а 

клетка за битови отпадъци - 26.9г. 

    Клетка за опасни отпадъци - стоманено бетонова вана с размери 54/15 m 

и дълбочина 4 m. 

    Мерки при изграждане на депото за защита на почвата, подземни и 

повърхностни води и атмосферен въздух: 

Земната основа е уплътнена глина с подходяща носеща основа, голяма 

мощност и малък коефициент на филтрация.  Консолидираните глинесто-

песъчливи материали са практически водонепроницаеми, проникването на 

инфилтрирани води е невъзможно. 

     В клетката за битови отпадъци освен екран от глина, се полага и 

изолационна геомембрана. 

     Площен дренаж - изпълнява ролята на защитен слой на геомембраната и  

дренажния слой. 

      Мрежа от хоризонтални дренажни тръби за отвеждане на инфилтрата 

извън тялото на депото. 

       За отделяне на дъждовните води се изгражда глинена дига. Те се насочват 

към дренажната система на сгуроотвала, а отминалата през отпадъците - към 

помпена шахта. Посредством оросителна инсталация инфилтрата се връща в 

клетката, като се разчита на изпарения. Оросяването възпрепятства 

разпрашаването. 

       Горния изолиращ екран на депото осигурява: защита от проникване на 

повърхностни води в отпадъчното тяло, опазване на атмосферния въздух и 

повърхностни води от замърсяване, вписване в съществуващия ландшафт. 

       Изравнителен регулиращ слой пръст играе роля на дренаж на газови 

емисии; 

       Минерален запечатващ пласт - защита от проникване на повърхностни 

води, бариера срещу газови емисии, замръзване и проникване на корени 

биологична рекултивация; 

       Газов дренажен слой - срещу химични и биологични агресивни вещества, 

осигурява пътя на газови емисии до газоотделящ кладенец; 
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       Изолационна геомембрана - гарантира непроникване на повърхностни 

води, както и газови емисии 

       Площен дренаж от баластра - защитен слой на изолационната 

геомембрана, оттичане на дъждовни води към дренажни тръби; 

       Система от дренажни води - събиране и отвеждане на дъждовни води; 

       Газоотвеждащ кладенец: 

       Изгражда се успоредно с депонирането на отпадъците, диаметър 1 м с 

промит дренажен материал в клетката за битови отпадъци. Въвеждане в 

действие - най-късно 6 месеца след въвеждане на експлоатация. Изграждането 

на газоотделящия кладенец във височина става успоредно с насипване на 

депото, а запечатването му с газонепропусклива бетонова плоча и 

газоотвеждаща тръба - след постигане котата на насипване.  

      Отпадъчни води от измиване на сметоизвозни машини минават през 

каломаслоуловител, задържа неразтворени вещества (пясъци, кал), както и 

масла. Калта се задържа и след 2 - часово утаяване се изхвърля в депото. При 

наличие на масла (изплували на повърхността) същите се отделят и се пълнят в 

метални съдове за рециклиране. 

      Охранителни канали:  

      Около депото - облицовани охранителни канали за отвеждане на 

повърхностни и дъждовни води извън замърсената територия; 

      Лесозащитен пояс: 

      Огражда територията на депото. Засажда се подходяща висока 

растителност и служи за предпазване от миризми и шум, разнасяне на отпадъци 

по време на експлоатация и също подобряване на ландшафта на района. 

      Съхранение на опасни отпадъци: 

      Клетката за опасни отпадъци е с принудителна вентилация за 5-кратен 

обмен въздух. По дъното и стените - изолация от бентонит, защитна 

геомембрана и геотекстил; отгоре - пласт от баластра с дебелина 0.30 м. 

Клетката е покрита с метална конструкция.   

1.9.4 Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение №4 на 

ЗООС 

1. Обезводнителна инсталация за гипс на Блок №7 и Блок №8, 

включваща 3 броя лентови вакуум помпи, 3 броя гипсозахранващи помпи и 2 

броя филтратни помпи. Проектен капацитет 100 m3/h или 2 400 t/den, 

обезводнен гипс, при работа на 2-те сероочистващи инсталации (СОИ 7 и СОИ 

8). Гипсовата суспензия от СОИ се подава на вакуумни лентови филтри, чрез 

които се изсмуква водата и се връща обратно в абсорбера. От лентовия филтър, 

обезводнения гипс постъпва в закрит склад с вместимост 15 400 m3. 
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2. Обезводнителна инсталация за гипс на Блокове от №1 до №6, 

включваща 8 броя лентови вакуум помпи, 8 броя вакуум помпи, 8 броя 

гипсозахранващи помпи и 8 броя филтратни помпи. Проектен капацитет 300 

m3/h или 7 200 t/den, обезводнен гипс, при работа на сероочистващите 

инсталации - СОИ 1/2 (ЕБ №1 и ЕБ №2),  СОИ 3/4 (ЕБ №3 и ЕБ №4) и СОИ 5/6 

(ЕБ №5 и ЕБ №6). Гипсовата суспензия от СОИ се подава на вакуумни лентови 

филтри, чрез които се изсмуква водата и се връща обратно в абсорбера. От 

лентовият филтър, обезводнения гипс постъпва в закрит склад с вместимост 

6 000 m3. 

3. Мобилна маслоочистваща инсталация. Съоръжение,  в което се 

извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R9 (Повторно 

рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла), чрез отделяне на 

вода и механични примеси на отпадък с код и наименование: 13 03 07* - 

Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, 

образуван от дейността на инсталациите по Условие №2. 

4. Площадки за съхранение на опасни отпадъци, приемане на 

образуваните от експлоатацията на Депо за неопасни отпадъци (гипс от СОИ) 

на ТЕЦ „МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, за извършване на дейност по 

оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им). 

1.10 Производствен капацитет на инсталациите: 
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№ Инсталация  

Позиция на 

дейността, 

приложение  

№ 4 на ЗООС 

Капацитет на 

инсталацията, 

съгласно КР 

Капацитет  

2019 г. 

1. 

Горивна инсталация за производство на електроенергия с номинална топлинна мощност 

4 312 MWth: 

Блок №1: 
ЕК №1 

1.1.  

236 MWth 234.3 

ЕК №2 236 MWth 234.3 

Блок №2: 
ЕК №3 236 MWth 243.4 

ЕК №4 236 MWth 243.4 

Блок №3: 
ЕК №5 236 MWth 234.3 

ЕК №6 236 MWth 234.3 

Блок №4: 
ЕК №7 236 MWth 229.0 

ЕК №8 236 MWth 229.0 

Блок №5: ЕК №9 606 MWth 607.1 

Блок №6: ЕК №10 606 MWth 611.5 

Блок №7: ЕК №11 606 MWth 610.6 

Блок №8: ЕК №12 606 MWth 613.2 

2. 
Инсталация за 

производство на водород 
4.2. а) 

40 m3/h 

480 m3/24h 

11.36 m3/h 

272.64 m3/24h 

3. 

ДИСОНО* включващо: 

 
5.4.  

5.515 t/24h 48 384 t  

- клетка за неопасни 

отпадъци 
5 t/24h 43 872 t - 

- клетка за опасни 

отпадъци 
0.515 t/24h 4 512 t 

Приети отпадъци 

2019г. 

15 01 10*: 0.580 t 

17 06 01*: 0.820 t 

20 01 21*: 0.000 t  

Отпадъци с 

натрупване  

от 2008г. до 2019г. 

15 01 10*:  10.744 t 

17 06 01*: 199.300 t 

20 01 21*:    8.660 t 

    Общо: 218.704 t 

  Инсталация, извън обхвата на Приложение № 4 към ЗООС 

1. 
Площадки за съхранение на опасни 

отпадъци** 
33.6 t - 

* През 2019г. не са приемани отпадъци за третиране на територията на площадката (Условие 

11.2.1.), образувани от експлоатацията на Депо за неопасни отпадъци (гипс от СОИ) на „ТЕЦ 

МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, с цел извършване на дейност по оползотворяване (Условие 11.5.2.), 

обозначена с R13 (Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 

- R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им). 

 

stef_Dim_gaz2019_AZ.xlsx
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№ Инсталация  МЕ 

Годишно количество 

произведена продукция за 

всяка от инсталациите, за 

които в Условие №4 е 

определен максимален 

капацитет  

1. 

Горивна инсталация за производство на 

електроенергия с номинална топлинна мощност 

4 312 MWth: 

    

Блок №1 (EК №1; ЕК №2) MWh   810 067.501 

Блок №2 (EК №3; ЕК №4) MWh   431 257.705 

Блок №3  (EК №5; ЕК №6) MWh  1 012 811.046 

Блок №4  (EК №7; ЕК №8) MWh  1 079 177.810 

Блок №5  (EК №  9) MWh  1 021 694.940 

Блок №6  (EК №10) MWh   773 891.759 

Блок №7  (EК №11) MWh  1 191 933.098 

Блок №8  (EК №12) MWh   313 499.923 

Брутно електро производство 2019г: MWh  6 634 333.782 

2. 
Инсталация за производство на водород. 

Работни часове за 2019г. 
m3 

h 
82 698 

7 279 

3. 

ДИСОНО* включващо:     

  -  клетка за неопасни отпадъци t - 

  -  клетка за опасни отпадъци t 1.400 

  Инсталация, извън обхвата на Приложение № 4 към ЗООС 

1. Площадки за съхранение на опасни отпадъци t 0.000 

1.11 Организационна структура на фирмата, отнасяща се до 

управлението на околната среда 

Опазването на околната среда е приоритетна задача за Висшето 

ръководството на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД. Опазването компонентите 

на околната среда и екологосъобразното управление на отпадъците са основни 

задачи пред целия колектив на дружеството. Рехабилитацията на 

електроцентралата води до намаляване разходите за горива, спомагателни 

материали и вода за производство на единица продукт, като това допринася в 

дългосрочен план за подобряване състоянието на околната среда. 

В дружеството отдел „Екология” е структурно обособена организационна 

единица на пряко подчинение на Изпълнителния директор. 

Отдел „Екология” осъществява постоянна координация, контрол и 

провеждане на мерки за осигуряване функционирането, поддържането и 

подобряването на системата за управление на околната среда.  
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Функцията на отдел „Екология” е да координира, контролира и отчита 

дейностите по управление на околната среда - организира провеждането на 

собствения мониторинг, залегнат в КР № 50/2005г., анализира и докладва 

резултатите от оценката на съответствие за изпълнение на условията на КР № 

50/2005г., в зависимост от потребностите определя и заявява темите за 

обучение на персонала по околна среда, участва в обсъждания на проекти, 

технически съвети, работни срещи и изготвя становища за проекти свързани с 

опазване на околната среда, оказва методическа помощ по въпроси отнасящи се 

до управлението на околната среда, осигурява необходимите контакти с 

контролните и висшестоящи органи по въпроси свързани с околна среда.  

В управлението на околната среда участват всички ръководители на 

цехове/отдели в зависимост от спецификата на дейността в съответната 

структурна единица. 

Ръководител отдел „Екология” е упълномощен представител на 

ръководството по опазване на околната среда (УПР-ООС) на сертифицираната 

съгласно стандарт ISO 14001:2015 Система за управление на околната среда. 

1.12 РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията 

Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) 

гр. Стара Загора 

Адрес: 

ул. „Стара планина” №2, П.К 143 

6000 гр. Стара Загора 

1.13 БД на чиято територия е разположена инсталацията 

Басейнова дирекция (БД) „Източнобеломорски район” 

Адрес:  

ул. „Янко Сакъзов” № 35 

4000 гр. Пловдив 
 

 
 

В „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД е въведена и се поддържа Интегрирана 

система за управление по качество, околна среда, здраве и безопасност при 

работа,  която отговаря на изискванията на Условие №5. от КР №50/2005г.  

Цели и задачи на системата за управление на околната среда (СУОС): 

• предотвратяване и ограничаване на вредните въздействия върху 

компонентите на околната среда до толкова ниско равнище, колкото би било 

 2.    Система за управление на околната среда
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разумно осъществимо на практика, чрез прилагане на най-добри налични 

техники; 

• спазване на приложимите правни и други изисквания; 

• ефективно и рационално използване на природните и енергийни 

ресурси; 

• интегриране на задълженията по СУОС в рамките на линията на 

управление; 

• осигуряване на необходимото обучение на персонала за повишаване 

на компетентността, за осъзнаване на личната отговорност за опазване на 

околната среда; 

• системно наблюдение на компонентите на околната среда; 

• подобряване управлението на отпадъците; 

• осигуряване на прозрачност и коректност във взаимоотношенията с 

всички заинтересовани страни; 

• постоянно подобряване на СУОС за постигане на непрекъснато 

повишаване на резултатността спрямо околната среда. 

Дружеството има изградена и непрекъснато подобряваща се Система за 

управление на околната среда (СУОС) сертифицирана съгласно 

международния стандарт ISO 14001:2015 от сертифициращия орган TÜV 

Rheinland Cert GmbH с първоначална сертификация от 2009 г. Притежава 

сертификат с Рег. № 01 104 1334435 с валидност от 03.02.2018 до 02.02.2021 г. с 

област на приложение „Производство на електрическа енергия със 

сероочистващи инсталации на всички инсталирани блокове и предоставяне на 

услуги - разполагаема мощност, първично и вторично регулиране и регулиране 

на напрежението”. 

В периода от 19.11. до 21.11.2019 г. успешно приключи вторият надзорен 

одит, след ресертификация за доказване на съответствие с новите изисквания 

на стандарт ISO 14001:2015. По време на одита не бяха констатирани никакви 

несъответствия. Отчетено беше пълно съответствие на изградената СУОС 

съгласно изискванията на международния стандарт EN ISO 14001:2015. 

Потвърдена е валидността на съществуващата сертификация. 
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2.1 Структура и отговорности 

В управлението на околната среда в „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД 

участват всички служители, имащи отношение към работата на основните и 

пречиствателните съоръжения, доставките и съхранението на горива и 

спомагателни материали, към дейностите по събиране, транспортиране и 

депониране на отпадъците, изготвянето и изпълнението на екологични проекти, 

изготвяне и изпълнение на програми за обучение на персонала, управлението 

на документацията и др.  

2.2 Обучение 

През годината е осигурено обучение на персонала, обхванат от системата.  

В дружеството е разработена и се изпълнява процедура ПР 7.2-1-123 

„Компетентност и обучение”, съгласно изискванията на Интегрираната система 

за управление (ИСУ). Ръководител отдел „Екология” (УПР-ООС) планира 

нуждата от обучение и заявява обучението на персонала. 

Съгласно процедурата, на новозначените работници и служители, 

Висшето ръководство на дружеството съвместно с инструктажа по БЗР 

осигурява и встъпително обучение за запознаване с изискванията на 

Интегрираната система за управление (ИСУ) в съответната структурна 

единица. Новоназначените работници и служители отделно от съответната им 

длъжност, се запознават детайлно със СУОС въведена в дружеството и с 

правомощията и отговорностите си по прилагането ú. Обучението се 

документира със служебна бележка, която се прилага към досието на лицето. 

Осигуряването на компетентен и осъзнат персонал спомага за 

постигането на общите и конкретни цели по околна среда и за реализиране на 

декларираната от Висшето ръководство на дружеството Политика по качество, 

околна среда, здраве и безопасност при работа. 

Изискванията към компетентността и отговорностите за всяко работно 

място са определени в утвърдените от Изпълнителния директор длъжностни 

характеристики. Те са разработени в зависимост от квалификацията, 

професионалния опит и знания, необходими за изпълнение на дейностите за 

съответното работно място. 

За конкретни дейности, свързани с допълнителни задължения и 

отговорности, по отношение на Системата за управление на околната среда, се 

издават заповеди на Изпълнителния директор. Упълномощените длъжностни 

лица получават и съхраняват заповедта, като са длъжни да изпълняват 

посочените в нея отговорности, които не се отразяват в длъжностните им 

характеристики. 
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Със заповеди на Изпълнителния директор се регламентират обученията, 

които се провеждат в центъра за професионална квалификация (ЦПК), в които 

са включени и теми по околна среда. Занятията се водят от ръководния 

инженерен персонал съгласно заповедите.  

За поддържане и повишаване на компетентността на персонала при 

прилагане на изискванията на Интегрираната система за управление, както и 

при въвеждане на съществени изменения в документацията на системата 

периодично най-малко един път в годината, Упълномощените представители 

на ръководството по качеството, околната среда и/или здраве и безопасност при 

работа предвиждат обучение на персонала, обхванат от системата, чрез 

подаване на Заявка за обучение. 

Обученията се провеждат по утвърдени учебни програми. Оригиналите се 

съхраняват в ЦПК. Контрол по провеждане на обученията упражняват 

ръководителите на съответните структурни единици и ръководител ЦПК. 

Проведените обучения се документират в „Протоколи за проведено 

обучение” по съответните теми, съгласно специфичните изисквания на 

съответната наредба, идентифицирани с подпис от участниците в обучението и 

лекторът провел обучението. Оригиналите от протоколите се съхраняват в 

ЦПК, а копия от протоколите от проведените обучения по околна среда се 

предоставят в отдел „Екология”. Данните от протоколите от проведените 

обучения се разпространяват, в електронен формат от ЦПК, чрез вътрешна 

електронна мрежа на централата и вписват от определените със заповед 

длъжностни лица, в личните картони на участниците в обучението.   

За оценяване нивото на обучение - съдържание на учебните програми, 

нивото и методиката на преподаване, ЦПК набира информация от 

обучаващите. По време на обученията се пускат анонимни „Оценъчни карти”, 

които имат за цел оценка на ефикасността на проведените обучения и 

подобряване на бъдещите обучения. 

Съгласно процедурата е разработен „Годишен план за обучение и 

развитие на персонала през 2019г.” от отдел „Управление и развитие на 

човешките ресурси”. 

Процесът на обучение е непрекъснат с цел: 

- повишаване квалификацията на персоналът; 

- придобиване на специфични знания в областта на околната среда, 

приложими за дейността на дружеството. 
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С цел усъвършенстване и разширяване знанията на персонала в 

дружеството по въпроси свързани с управлението на околната среда, със заявка 

за обучение през 2019г., ръководител отдел „Екология” (УПР-ООС) е заявил 

темите за обучение, които са включени в Годишния план за обучение на 

персонала през 2019г. 

Със заповеди на Изпълнителния директор са организирани и проведени 

обучения на персонала по заявените теми.  

По цехове в зависимост от естеството на работа се водят редовно 

оперативните дневници по процедурата.  

 Отговорностите по документирането, разпространяването и съхранението 

на документите свързани с обучението на персонала се извършва съгласно 

„Матрица за движение на документите и записите по обучение на персонала” 

от процедурата. 

На всяко шестмесечие ръководител ЦПК представя на Изпълнителния 

директор, обобщен анализ за изпълнение на годишния план, съдържащ 

информация относно: 

- брой обучения, участници, разходи и други; 

- нивото на организация, преподаване и усвояване на знанията; 

- обща и сравнителна оценка за ефективността на обученията; 

- предложения за подобряване на дейността. 

2.3 Обмен на информация 

В „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД са разработени и се прилагат 

процедура ПР 7.4-1-123 „Обмен на информация” и процедура ПР 7.4.3-1-23 

„Обмен на информация със заинтересовани страни извън дружеството” от 

ИСУ, определящи реда, правомощията и отговорностите при обмен на 

информация между всички заинтересовани страни (включително и персонала в 

дружеството), касаещи изискванията, функционирането и резултатността на  

Интегрираната системата за управление на качеството, околната среда и здраве 

и безопасност при работа.  

Прилагат се ефективни методи и средства за комуникация на персонала, 

работещ на територията на дружеството, относно Политиката и целите по 

качество, околната среда и осигуряване на здраве и безопасност при работа, 

резултатността от ефективното прилагане на изискванията на ИСУ и 

получаването на актуална документирана информация, допринасяща за неговия 

принос при извършване на дейностите.  
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Огласяването на Политиката и целите на интегрираната система и 

привличането на персонала за осигуряване на ефективно функциониране на 

системата е осъществено чрез: срещи с ръководството, провеждане на 

ежедневни и седмични оперативки, провеждане на обучения, предоставяне на 

актуална документирана информация чрез вътрешна електронна мрежа, 

информационни табла, личен контакт за дискутиране на въпроси, свързани с 

опазване на околната среда и упълномощеният представител на ръководството 

по опазване на околната среда (УПР-ООС) с персонала. 

Предоставянето на информация на заинтересованите страни извън 

дружеството по въпроси свързани с опазване на околната среда се извършва от 

упълномощени от висшето ръководството длъжностни лица, съгласно 

процедура ПР 7.4.3-1-23 „Обмен на информация със заинтересовани страни 

извън дружеството”. Информация на персонала и служители на фирми, 

работещи на територията на дружеството, както и на посетители се предоставя 

по реда на процедура ПР 7.4-1-123. 

Политиката по качество, околната среда, здраве и безопасност при работа 

декларирана от Висшето ръководство на дружеството е оповестена пред всички 

заинтересовани страни на сайта на дружеството.   

2.4 Документиране 

В „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД е разработена и се прилага процедура 

ПР 7.5-1-123 „Управление на документираната информация” от Интегрираната 

система за управление, включваща реда, пълномощията и отговорностите при 

заявяване, разработване, утвърждаване, разпространение, изменение, 

съхранение и архивиране на документите и записите, задължителна за целия 

персонал на дружеството. 

Документите, отнасящи се до опазването на околната среда и изпълнение 

на условията на комплексното разрешително (кореспонденция, инструкции, 

регистри, протоколи издадени от акредитирани лаборатории, записи) се 

съхраняват в отдел „Екология”. 

Съгласно Условие 5.6. е разработена и се прилага писмена инструкция за 

периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на 

инсталациите по Условие №2., произтичащи от нови нормативни актове, 

уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите 

организационни / технически действия за постигане съответствие с тези 

нормативни разпоредби. 
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Под формата на електронен регистър е изготвен и се поддържа в 

актуално състояние списък на нормативната уредба по околна среда, 

регламентираща работата на инсталациите. Регистъра с нормативната уредба се 

поддържа в актуално състояние от отдел „Екология” със система „Апис 7”. При 

поискване от компетентния орган е на разположение.  

2.5 Управление на документите 

Управлението на документите се извършва съгласно процедура ПР 7.5-1-

123 „Управление на документираната информация” от Интегрираната система 

за управление. 

2.6 Оперативно управление  

Разработени са и се прилагат инструкциите изисквани с Условие 5.2., 

Условие 5.3. и Условие 5.4. на комплексното разрешително. Конкретните 

дейности и задължения на всеки цех / отдел по изпълнение на условията в 

разрешителното са ясно дефинирани, определени са видовете проверки и 

записи, тяхната периодичност, начина на извършване, документиране и 

съхранение. В отдел „Екология” се поддържа в актуално състояние списък с 

инструкциите, изисквани с комплексното разрешително. Инструкциите са 

налични по работните места. Отдел „Екология” осигурява достъп в електронен 

вариант на инструкциите чрез вътрешна електронна мрежа на дружеството. В 

цехове / отдели се поддържат дневници, съгласно процедурите на ИСУ, на кого 

от персонала какъв документ е предоставен и как е осигурен достъпа до 

документа, в електронен формат или на хартиен носител.  

Външни фирми преди започване на дейности на площадката на 

дружеството, разработват „План за опазване на околната среда”, в който 

определят възможните въздействия от дейността си върху компонентите на 

околната среда и описват мерките за предотвратяване или минимизиране на 

негативните въздействия от дейността си. Планът се съгласува от ръководител 

отдел „Екология”. 

2.7 Оценка на съответствието, проверка и коригиращи действия 

Резултатите от проведения през годината мониторинг, извършените 

проверки, констатираните несъответствия и предприетите коригиращи 

действия за тяхното отстраняване се документират и съхраняват в съответствие 

с разработените и утвърдени от Изпълнителния директор инструкции и 

процедури.  
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Съгласно Условие 5.2. е разработена и се прилага инструкция за 

мониторинг на техническите и емисионни показатели, документиране на 

данните от наблюдението на техническите и емисионни показатели. 

Резултатите от мониторинга се документират във въведените за целта дневници 

съгласно процедура ПР 8.2.4-2-2 „Мониторинг и измерване на резултатността 

на дейността по отношение на околната среда” от ИСУ.  

Съгласно Условие 5.3. е разработена и се прилага инструкция, за 

периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и 

технически показатели, с определените в условията на разрешителното, 

документиране на резултатите от оценката на съответствието им, причините за 

установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. 

Резултатите от оценката на съответствие се документират във въведените за 

целта дневници съгласно процедура ПР 8.2.4-4-2 „Оценка на съответствието” 

от ИСУ.  

Съгласно Условие 5.4. е разработена и се прилага инструкция за 

установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия, документиране на резултатите от оценката на 

съответствие. При установяване на несъответствие по отношение на 

приложимите за дейността на дружеството правни и други изисквания, 

свързани с опазване на околната среда, включително условията на КР 

№50/2005г., се съставя „Протокол за несъответствие” от процедура ПР 10.2-1-2 

„Управление на несъответствията по отношение на околната среда и 

предприемане на коригиращи действия”. В протокола Изпълнителният 

директор упълномощава определени длъжностни лица, съгласно длъжностната 

им характеристика, да установят причините за несъответствието и да 

предприемат необходимите коригиращи действия за отстраняването им.  

2.8 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

Съгласно Условие 14.7. е разработена и се прилага инструкция за оценка 

на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени, 

регламентираща рeда за извършване оценка на риска от аварии, свързани със 

значимите аспекти на околната среда, при внедряване на организационни и 

технически промени (модификации / разширения) в дружеството.  

Съгласно Условие 14.8., 14.9. и 14.11. са разработени и се прилагат 

инструкции за предприемане мерки за предотвратяване, контрол и/или 

ликвидиране на последствията от аварии, документиране на всяка възникнала 

аварийна ситуация и незабавно уведомяване на РИОСВ-Стара Загора.   

Разработена е, и се прилага процедура ПР 6.1.4-1-2 „Идентифициране и 

контрол на рискове и възможности. Планиране на цели” от Интегрираната 
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система за управление, включваща реда, правомощията и отговорностите на 

ръководството и длъжностните лица в дружеството за идентифициране, 

документиране и планиране на мерки за контрол на рисковете, и реализиране 

на възможностите от дейностите, продуктите и услугите свързани с извънредни 

ситуации от невоенен характер и значимите аспекти на околната среда, в 

контекста определен от Висшето ръководство, на способността на дружеството 

да постигане резултатност спрямо околната среда и непрекъснато подобряване 

на Системата за управление на околната среда. 

 Разработен е и се поддържа в актуално състояние „Регистър на рисковете 

и възможностите”. Извършена е „Количествено-качествена оценка на риска на 

оценените като значими аспекти и въздействия върху околната среда от 

дейностите и продуктите в „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД” и „Количествено-

качествена оценка на риска от големи аварии на площадката на „ТЕЦ 

МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД”. Разработен е „Регистър на идентифицираните 

опасности, инициатори на аварии и очаквани последствия от аварийните 

последователности притежаващи потенциал да предизвикат големи аварии 

съгласно чл. 107 от ЗООС”. 

 Разработена е и се прилага процедура ПР 8.2-1-23 „Готовност за 

извънредни ситуации и способност за реагиране” от Интегрираната система за 

управление, включваща реда, правомощията и отговорностите за реагиране 

при възникване на възможни извънредни ситуации от невоенен характер, 

задължителна за изпълнение от ръководителите на всички нива и персоналът 

във всички структурни единици в дружеството. 

 За създаване на оперативна организация за реагиране при възникване на 

извънредни ситуации, от невоенен характер, специалисти от отдел „Сигурност 

и управление при кризи” са разработили и ежегодно актуализират „Авариен 

план на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, на основание и в изпълнение на чл. 

35, ал. 1 от „Закона за защита при бедствия”. Част от Аварийния план е и 

разработения „Вътрешен авариен план за действие при възникване на големи 

аварии свързани с изтичане на опасни химични вещества на територията на 

„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД в съответствие с чл. 14 от НАРЕДБА за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 

последствията от тях. Плана е утвърден и се въвежда в действие от 

Изпълнителния директор (Председател на Щаба за изпълнение на аварийния 

план (ЩИАП)). Всеки цех и отдел има разработен и утвърден от 

Изпълнителния директор авариен план, съдържащ специфични указания за 

действие в съответната структурна единица, при възникване на бедствие или 

авария на територията на централата.  
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 През 2014г. е изградена Комплексна измервателна модулна 

телеметрична компютърна информационна система за мониторинг и 

превенция на водоотливната система, обхващаща  водосборната зона на 

дружеството за оповестяване на аварийни и всички други събития, 

застрашаващи нормалната работа на централата, която е разширена с 

допълнителни точки през 2015г.   

През 2019г. не са възниквали аварии, налагащи преразглеждане и 

актуализация на инструкциите. 

На 24.06.2019 г. около 10:00 часа по време на извършване на ремонтни 

дейности в абсорбер №8, на сероочистваща инсталация (СОИ 8), енергиен блок 

№8, възниква пожар вследствие на което мокър комин №8 се срутва за 10 

минути и изгаря. За настъпилото събитие са уведомени незабавно всички 

заинтересовани институции - ГД „ПБЗН” - МВР, РИОСВ - Стара Загора, 

областния управител на Стара Загора, кмета на община Раднево, Министерство 

на енергетиката, Български енергиен холдинг и Държавна агенция „Национална 

сигурност”. С помощта на Районна служба по пожарна безапастност и защита 

на населението към „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД (РСПБЗН - ТЕЦ 2) и тези 

от региона (Рудник 2, Стара Загора, Нова Загора, Раднево, Сливен, 

Димитровград, Хасково и Пловдив) около 14:00 часа пожарът е овладян и 

локализиран в района на СОИ 8. Изпълнени са задълженията и предвидените 

мерки в Аварийният план от отговорните структури и лица. 

В изпълнение на чл. 116г, ал. 2 от ЗООС, с писмо с изх. 

№26339/23.07.2019г. е уведомен министъра на МОСВ.  

Възникналата авария не отговаря на критериите за докладване на голяма 

авария съгласно приложение № 5 от ЗООС по т. І (1, 2, 3 и 5).  Аварията е 

ограничена на територията на площадката на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, 

в района на СОИ 7 и СОИ 8, и не включва участие на опасни химични вещества 

и смеси. 

Извън предприятието не са нанесени имуществени щети. 

По време на аварията няма обгазени и пострадали лица. Автоматичната 

измервателна станция (АИС), контролен пункт ЕКО 2 намиращ се в с. Полски 

Градец на 24.06.2019г. не отчита превишения на средночасовите норми за 

опазване на човешкото здраве (СЧН ОЧЗ) и средноденонощните норми за 

опазване на човешкото здраве (СДН ОЧЗ) по замърсители: фини прахови 

частици (ФПЧ10), серен диоксид и азотни оксиди. Не са замърсени почви и 

подземни води. Площадката на която възниква аварията е бетонирана. 

Извикана акредитираната лаборатория с която ТЕЦ „МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД 

има сключен договор за отбиране на месечните проби за м. юли 2019г. за 
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установяване на показателите на отпадъчни води в Северен преливен канал. По 

време на аварията няма наличие на прилив на отпадъчни води от Северен 

преливан канал в яз. „Ковачево”. 

Извършена извънредна проверка на мястото от експерти на РИОСВ - 

Стара Загора. Констатациите от проверката за документирани в Констативен 

протокол № 006573 / 04.07.2019г. 

Със заповед на изпълнителния директор са актуализирани Аварийните 

планове по цехове и отдели, аварийните екипи по смени, санитарните дружини 

и противопожарните ядра за периода 2019-2020г. 

През 2019г. в „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД не са възниквали  

аварийни ситуации вследствие от производствени и технологични процеси, 

довели до замърсяване на околната среда, както и в резултат от усложнената 

метрологична обстановка. 

2.9 Записи 

Записите документиращи данните от наблюдението на технологичните и 

емисионни параметри,  протоколите от изпитване на компонентите на околната 

среда издадени от акредитирани лаборатории, документация съпътстваща 

отпадъците, резултатите от оценката на съответствието, причините за 

установени несъответствия и предприетите коригиращи действия, дневници по 

процедури и др. са идентифицирани, архивирани и съхранявани, съгласно 

процедура ПР 7.5-1-123 „Управление на документираната информация” от 

Интегрираната система за управление в отдел „Екология” (Условие 5.5). 

Записите служат за обективно доказателство за извършени дейности или 

постигнати резултати, в т.ч. за съответствието на процесите с определени 

изисквания, за документиране на проследимост и за доказателство за 

извършена проверка и коригиращо действие, за определяне на 

ефикасността/ефективността на СУОС. 

Записите се съхраняват за срока, регламентиран със съответното условие 

от комплексното разрешително и/или с нормативна уредба, и се предоставят 

при поискване от компетентните органи. 

2.10 Докладване 

Ежемесечно ръководител отдел „Екология” докладва резултатите от 

мониторинга на техническите и емисионни показатели, и оценката на 

съответствието им, изпълняван съгласно условията на комплексното 

разрешително и утвърден от Изпълнителния директор „График за провеждане 

на мониторинга на дейностите по опазване на околната среда за 2019г.” на, 
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Изпълнителния директор (ИД) / Зам. изпълнителния директор (ЗИД) и на 

компетентния орган, РИОСВ-Стара Загора. 

В изпълнение на Условие 7.1. от разрешителното при всяко констатирано 

превишение на индивидуалните емисионни норми (ИЕО) се докладва на 

компетентния орган. 

През 2019г. не са възниквали аварийни ситуации довеждащи до 

нарушаване на установените в комплексното разрешително, или с друг 

нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, 

изискващи уведомяване на областния управител, кмета на общината, РИОСВ и 

органите на ГД „ПБЗН”-МВР, а в случаите на замърсяване на повърхностни 

и/или подземни води и Басейнова дирекция (Условие 7.1.).  

 Ежемесечно се изпращат копия от протоколите с резултатите от анализа 

от проведения собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води, в 

изпълнение на Условие 10.1.4.1. и Условие 10.3.4.1. извършен от акредитирана 

лаборатория, на компетентните органи РИОСВ-Стара Загора и БД 

„Източнобеломорски район”-Пловдив, и информация относно показанията на 

сертифицираното измервателно устройство на изход Северен преливен канал. 

 Веднъж на шест месеца се изпращат копия от протоколите с резултатите 

от анализа от проведения собствен мониторинг на подземни води, в изпълнение 

на Условие 13.2.9.1. извършен от акредитирана лаборатория, на компетентните 

органи РИОСВ-Стара Загора и БД „Източнобеломорски район”. 

В изпълнение на Условие 7.2 за всяка планирана промяна в работата на 

инсталациите по Условие №2, се уведомява МОСВ, с копие до ИАОС.  

 За реализиране на заложените проекти в Условие 3.4. (поставено с 

Решение № 50-Н0-И0-А5/2018г.) за постигане на по-високата степен на 

десулфуризация на сероочистващите инсталации, определени в Условие 9.2.1. 

(актуализирано с Решение № 50-Н0-И0-А5/2018г.) и в изпълнение на  Условие 

3.5. (поставено с Решение № 50-Н0-И0-А5/2018г.) са изпълнени задълженията 

по реда на Глава шеста, Раздел III от ЗООС -  Оценка на въздействието върху 

околната среда на инвестиционни предложения и по реда на Глава седма, 

Раздел II от ЗООС. 

 Поради внесена жалба от Сдружение „За Земята - достъп до правосъдие”, 

със седалище в гр. София, срещу Решение № 50-Н0-И0-А5/21.12.2018 г., 

внесено искане за допускане на предварително изпълнение. 
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 С Определение № 252 от 17.06.2019г., постановено по адм. дело № 225 / 

2019г. по описа на Старозагорския административен съд е допуснато 

предварително изпълнение на обжалваното пред Административен съд, 

Решение №50-Н0-И0-А5/2018г. от 21.12.2018г. за актуализиране на комплексно 

разрешително №50/2005г. на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, с. Ковачево. 

Определението влиза в сила от 22.06.2019г. 

 С писмо наш Изх. № 30695/28.08.2019г. до МОСВ, с копие до ИАОС, е 

внесена информация за планирана промяна в работата на горивната инсталация 

за производство на електроенергия с обхвата на Приложение № 5 към чл. 16, 

ал. 1 от Наредбата  за условията и реда за издаване на комплексни 

разрешителни (НУРИКР), във връзка с реализиране на възможността за 

временна експлоатация на енергиен блок 8 (EК 12), като заместваща мощност 

на блок 5 (EК 9) и/или блок 6 (EК 10), със серочистващата инсталация на блок 5 

и блок 6 (СОИ 5/6). 

 С писмо Изх. № ППКР-2423/27.09.2019г. на МОСВ, наш Вх. 

№34598/01.10.2019г., с копие до РИОСВ -Стара Загора, БД ИБР и ЕООВОСПЗ 

към МОСВ, МОСВ ни уведомява, че приложимата процедура е по реда на чл. 

126, ал. 1 от ЗООС - актуализиране на издаденото разрешително. 

 С писмо Изх. № НСПЗП-535/11.10.2019г., наш Вх. № 36378/15.10.2019г., 

с копие до РИОСВ - Стара Загара МОСВ, ни информира, че инвестиционното 

предложение не подлежи на регламентираните с глава VI от ЗООС процедури и 

не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от 

Наредбата за оценка за съвместимост.  

 С писмо наш Изх. №37455/23.10.2019г. в ИАОС внесени необходимите 

документи за откриване на процедура по актуализиране на КР №50/2005г.  

В изпълнение на Условие 7.4. своевременно, по факс и/или на e-mail до 

РИОСВ-Стара Загора, се изпраща уведомително писмо при всяко изключване 

от работа на Сероочистваща инсталация и причината за това, както и за 

последващото ѝ включване в работа.  

В ежедневни справки до РИОСВ-Стара Загора се докладва работата на 

електроцентралата за изминалото денонощие, като се предоставя информация 

за включване/изключване на енергийни котли, товара на работещите енергийни 

блокове, ефективността на пречиствателните съоръжения (СОИ) и евентуално 

възникнали технологични проблеми. 

За всяко планирано разпалване и/или погасяне на енергоблок 

своевременно, на факс до РИОСВ-Стара Загора, се изпраща уведомително 

писмо. 

../../1.%20KORESPONDENZIA/2019_MOSV/2019_30695_28.08.2019_MOSV_ivestizionno%20predlogenie_bl.8_SOI%205,6.pdf
../../1.%20KORESPONDENZIA/2019_MOSV/2019_34598_01.10.2019_ot%20MOSV.pdf
../../1.%20KORESPONDENZIA/2019_MOSV/2019_36378_15.10.2019_MOSV_stanivishte%20gl.6%20ot%20ZOOS.PDF
../../1.%20KORESPONDENZIA/2019_MOSV/2019_37455_23.10.2019_do%20IAOS_otkrita%20pr.%20za%20aktualizirane%20na%20KR.pdf
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При поискване от компетентния орган се предоставя допълнителна 

информация за всяка промяна в работата на инсталацията. 

 Ежемесечно, ръководител отдел „Екология” докладва информация за 

работните часове на електрофилтрите, след изтичане на календарния месец, но 

не по-късно от 5 работни дни (на хартиен и електронен носител). 

 Ежемесечно докладва информация за експлоатационните режими на 

енергийните блокове, след изтичане на календарния месец, но не по-късно от 5 

работни дни (на хартиен и електронен носител) включваща - експлоатация 

(работни часове) на енергийните блокове в паралел на енергийната система, 

работните часове на електрофилтрите (ЕФ), сероочистващи инсталации (СОИ) 

и експлоатация с нормални параметри, позволяваща работа с ЕФ и СОИ. 

 Ежемесечно, след изтичане на календарния месец, но не по-късно от 5 

работни дни, внася в РИОСВ-Стара Загора доклади с резултати от проведените 

собствените непрекъснати измервания (СНИ) за всяко СОИ, за замърсителите 

емитирани в атмосферния въздух съгласно КР, на хартиен и електронен 

носител, съответно за СОИ 1/2 (Блок №1 и Блок №2) - Комин 1 H=135m; СОИ 

3/4 (Блок №3 и блок №4) - Комин 2 H=135m;  СОИ 5/6 (Блок №5 и Блок №6) - 

Комин H=135m-5/6, СОИ 7 (Блок №7) - Комин H=135m-7 и СНИ на  СОИ 8 

(блок 8) - Комин H=135m-8, съдържащи месечен доклад с оценка на 

съответствието на собствените непрекъснати измервания (СНИ),  оценка на 

резултатите от извършените СНИ - едночасови средни стойности, средно 

дневни стойности, разпределение на регистрираните стойности по класове и 

резултати от работата на десулфуризационното оборудване.  

 Ежемесечно в РИОСВ-Стара Загора се докладва качеството на 

атмосферния въздух, който се следи в контролен пункт ЕКО2, разположен в с. 

Полски Градец. 

 Ежегодно, ръководител отдел „Екология”, организира и възлага 

извършването на собствени периодични измервания (СПИ) на общите емисии 

живак изпуснати в атмосферния въздух от горивната инсталация на 

акредитирани лаборатории. Изготвя доклад с резултати от проведените СПИ и 

го предоставя на хартиен и електронен носител в РИОСВ-Стара Загора.  

 РИОСВ-Стара Загора e уведомена за периода на извършване на 

приемните изпитания на строеж „Вътрешна газопроводна мрежа и 

газорегулиращи пунктове (ГРП) за блокове от 1 до 8 на ТЕЦ „МАРИЦА 

ИЗТОК 2” ЕАД”. 

 

Изпълнение%20на%20ГРП_2019_Стоил%20.doc
Изпълнение%20на%20ГРП_2019_Стоил%20.doc
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В изпълнение на Условие 7.8 след проведени успешни 72-часови 

изпитания с писма Изх. № 32834/16.09.2019г., № 38849/05.11.2019г. и № 

44045/16.12.2019г. в РИОСВ - Стара Загора са представени копия от издедените 

от ДНСК разрешения за ползване на Газоизмервателен пункт, Площадков 

газопровод и Газорегулаторегулиращ пункт №7, №3; №4 и №1. 

2.11 Актуализация на СУОС 

През 2019г. във връзка с Решение № 50-Н0-И0-А5/2018г. не се налага 

актуализация на инструкциите изисквани с разрешителното. Във връзка с 

новите по-строги норми за допустими емисии на замърсителите изпускани в 

атмосферния въздух от горивната инсталация на дрежеството, определени с 

Решение № 50-Н0-И0-А5/2018г. за актуализиране на КР №50/2005г., в сила от 

17.08.2021г., е актуализиран Плана за собствен мониторинг на емисиите на 

вредни вещества емитирани в атмосферния въздух от всички изпускащи 

устройства на площадката на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД. Планът е 

съгласуван от РИОСВ - Стара Загора и ИАОС. 

 

3.1 Използване на вода 

Използваната в „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД вода за технологични 

нужди се разделя на вода за: 

• работа на котлите и получаване на необходимото количество пара; 

• охлаждане на кондензаторите и други машини и съоръжения; 

• осигуряване на нормална работа на охладителната кула; 

• промивки на съоръженията и за нуждите на химводоочистката.               

Производствената дейност на централата изисква непрекъснат режим на 

водовземане в рамките на денонощието и годината. Съгласно Условие 8.1.1. 

дружеството има издадено Разрешително за водовземане от яз. „Овчарица” и 

р.Тунджа  № 0560/28.09.2001г. С Решение № РР-1366/14.11.2011г. е продължен 

срока на действие на Разрешително №0560/28.09.2001, като същият следва да 

се чете разрешително № 31430010/14.11.2011г. за водовземане от повърхностни 

водни обекти с още 10 години. Срокът на действие на разрешителното е до 

28.09.2021г. 

Дружеството има сключен Договор № ДД-10 / ТЕЦ 2 №15799 от 18.05 

2018г. с „В и К” ЕООД гр - Стара Загора за доставка на питейна вода за срок от 

3 години. В генплана са нанесени тръбопроводите за питейна вода на 

площадката и водомерното устройство на отклонението от водопровода, към 

 3.    Използване на ресурси

Изпълнение%20на%20ГРП_2019_Стоил%20.doc
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площадката на централата. В централата се доставя минерална вода за пиене 

(бутилирана) на базата на сключени договори. 

Целите на водовземане са: 

• от яз. „Овчарица” се ползва вода за охлаждане и производствени 

нужди; 

• от р. Тунджа водата се използва за поддържане нивото на яз. 

„Овчарица”. 

В изпълнение на Условие 8.1.4. са монтирани разходомерни устройства 

след ПС „Ханово” в началото на деривационния канал „Ханово-Ботево” и на 

циркулационните канали на двете циркулационни помпени станции на вход на 

централата за измерване и отчитане на използваната вода за производствени 

нужди от инсталацията. Същите са обозначени на план на площадката в 

Приложение II - 4.1.1 и в Приложение II - 4.1.3 от заявлението. 

Съгласно Условие 8.1.7. е монтирано водомерно устройство за измерване 

на количеството използвана вода за технологични нужди на ДИСОНО. Същите 

са обозначени на плана на площадката. Депото има Разрешително за ползване 

№ СТ-12-33/15.01.2008г. Към настоящия момента ДИСОНО не се експлоатира 

в пълния си капацитет. Експлоатира се само клетката за опасни отпадъци, която 

не изисква използване на води.  

Съгласно Условие 8.1.9. (актуализирано с Решение № 50-Н0-И0-

А4/2017г.) са разработени и се прилагат инструкции за експлоатация и 

поддръжка на оборудването: Паротурбинни инсталации към Горивната 

инсталация, Електролизери към Инсталацията за производство на водород и 

Оросителна инсталация към Депо за инертни, строителни, опасни и неопасни 

отпадъци (ДИСОНО), основни консуматори на свежа вода за производствени 

нужди към инсталациите. Техническото състояние на съоръженията се 

документира по работни места във въведените за целта дневници. 

Документирането на извършено техническо обслужване или ремонт се 

извършва в констативни протоколи за състоянието им, акт за извършен ремонт, 

наряд за определена работа, отчет за извършена работа по график. 

Съгласно Условие 8.1.10. и Условие 8.1.11.3. са разработени и се 

прилагат инструкции за извършване на проверки на техническото състояние на 

водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за 

тяхното отстраняване, документиране на резултатите от проверките. 

Извършени проверки по Условие 8.1.10. за техническото състояние на 

водопроводната мрежа документирани съгласно Условие 8.1.11.3.:  
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                                                                       ТЦ            ЦСИ       ХВО и Р     

Брой проверки:                                          36 бр.         52 бр.       12 бр.           

Установени несъответствия:                   няма           няма        няма            

Съгласно Условие 8.1.11.1. са разработени и се прилагат инструкции за 

измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества свежа 

вода за производствени нужди (включително охлаждане). Ежемесечно се 

отчитат показанията на разходомерните устройства и се документират във 

въведените за целта дневници. 

Данните за използваните количества вода за всяка инсталация са 

представени в Таблица 3.1. 
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Таблица 3.1 

Източник на вода 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Годишна норма за 

ефективност  при 

употреба  

на свежа вода,  

съгласно КР  

Използвано 

годишно 

количество 

Изчислена 

стойност на 

годишната норма 

за ефективност за  

2019г. 

Съответствие 

Да / Не 

[ m3 ] [ m3/ед. продукт ] [ m3 ] [ m3/ед. продукт ] 

1. Горивна инсталация за производство на електроенергия 

 яз. „Овчарица” 
Охлаждащи води - 278.77 m3/MWh  836 110 269 126.03 Да 

Производствени нужди - 4.15 m3/MWh  1 099 731 0.166 Да 

2. Инсталация за производство на водород 

Обезсолена вода  - 0.51 m3/m3    605.345 0.007 Да 

3. Депо за инертни, строителни, опасни и неопасни отпадъци (ДИСОНО)  

Инфилтрирали води от клетката за 

строителни отпадъци 
  - 

34.5 m3/t депониран 

отпадък 
- - - 
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Сравнителна таблица за последните 5 години: 

 

Източник на вода 

Годишна норма 

за ефективност  

при употреба  

на свежа вода,  

съгласно КР  

МЕ 
Консумация 

2015г. 

Консумация 

2016г. 

Консумация 

2017г. 

Консумация 

2018г. 

Консумация 

2019г. 

1. Горивна инсталация за производство на електроенергия 

яз. „Овчарица” 

Охлаждащи 

води 

- m3/y 1 174 364 000  915 759 076 1 023 180 000  996 505 026  836 110 269 

   278.77 m3/MWh    123.309    111.440 114.558 117.24 126.03 

Произв. 

нужди 

- m3/y  1 394 159  1 303 924  1 321 838  1 274 974  1 099 731 

   4.15 m3/MWh    0.146    0.159 0.148 0.150 0.166 

2. Инсталация за производство на водород 

Обезсолена вода 
  

- m3/y   1 644.307   2 418.215   1 254.180    509.150    605.345 

  
0.51 m3/m3    0.016    0.025 0.013 0.006 0.007 

3. Депо за инертни, строителни, опасни и неопасни отпадъци (ДИСОНО)  

Инф. води от 

клетката за стр. 

отпадъци 

ДИСОНО 34.5 
m3/t депониран 

отпадък 
- - - - - 
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Съгласно Условие 8.1.11.2. са разработени и се прилагат инструкции за 

оценка на съответствието на измерените и документирани водни количества от 

инсталациите по Условие №2 на КР, установяване на причините за 

несъответствията, предприемане на коригиращи действия и документиране на 

резултатите. 

През последните 5 години не са констатирани несъответствия на 

годишната норма за ефективност при употребата на вода за производство на 

единица продукт от инсталациите по Условие №2 на КР.  

Резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 8.1.9. се 

документират, съхраняват и се предоставят при поискване от страна на 

компетентните органи, съгласно Условие 8.1.11.4. (поставено с Решение № 

50-Н0-И0-А4/2017г.). 

3.2 Използване на енергия 

Годишна консумация на електроенергия за производство 

на единица продукт от инсталациите за 2019г. 

Таблица 3.2 

Електроенергия МЕ 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

електроенергия за   

единица продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

количество 

електроенергия 

за единица 

продукт 

Изчислена 

стойност на 

годишната норма 

за ефективност за   

единица продукт, 

2019г. 

Съответствие 

Да / Не 

1. Горивна инсталация за производство на електроенергия 

Блок №1 MWh/MWh 0.210  121 135.651 0.150 Да 

Блок №2 MWh/MWh 0.185  64 799.952 0.150 Да 

Блок №3 MWh/MWh 0.203  155 462.862 0.153 Да 

Блок №4 MWh/MWh 0.197  166 943.335 0.155 Да 

Блок №5 MWh/MWh 0.161  145 863.902 0.143 Да 

Блок №6 MWh/MWh 0.159  110 089.243 0.142 Да 

Блок №7 MWh/MWh 0.148  160 413.619 0.135 Да 

Блок №8 MWh/MWh 0.151  41 945.560 0.134 Да 

2. Инсталация за 

производство 

на водород 

MWh/m3 0.0331   425.990 0.0052 Да 

3. ДИСОНО 
MWh/t  

деп. отпадък 
0.046 0.866 0.004 Да 
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Съгласно Условие 8.2.3. (актуализирано с Решение № 50-Н0-И0-

А4/2017г.) са разработени и се прилагат инструкции за експлоатация и 

поддръжка на: Електрофилтри на Котли от №1 до №12, СОИ (1-2), СОИ (3-4), 

СОИ (5-6), СОИ 7 и СОИ 8 към Горивната инсталация; Електролизер към 

Инсталацията за производство на водород; Помпи на оросителна инсталация 

към Депо за инертни, строителни, опасни и неопасни отпадъци (ДИСОНО), 

основни консуматори на електроенергия за производствени нужди към 

инсталациите по Условие №2 попадащи в обхвата на Приложение №4 към 

ЗООС. Представена е схема с обозначени на нея точните местоположения на 

устройствата за измерване консумацията на електроенергия. 

Съгласно Условие 8.2.5.1. са разработени и се прилагат инструкции 

осигуряващи ежемесечно измерване и документиране на изразходваните 

количествата електроенергия за производствени нужди за инсталациите по 

Условие №2 попадащи в обхвата на Приложение №4 към ЗООС. 

Съгласно Условие 8.2.5.2. са разработени и се прилагат инструкции за 

оценка на съответствието на измерените количества консумирана 

електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1., установяване на 

причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за 

отстраняването им, документиране на резултатите. 

От издаване на комплексното разрешително на дружеството не са 

констатирани превишения в количествата консумираната електроенергия за 

производство на единица продукт от инсталациите, определени с Условие 8.2.1.  

Сравнителна таблица на изчислената стойност на годишната норма за 

ефективност за единица продукт за последните 5 години : 
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Електроенергия МЕ 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

електроенергия за   

единица продукт, 

съгласно КР 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Горивна 

инсталация за 

производство 

на електро-

енергия.   

Разход на ел. 

енергия за 

собствени 

нужди 

Блок №1 MWh/MWh 0.210 0.148 0.153 0.137 0.137 0.150 

Блок №2 MWh/MWh 0.185 0.157 0.153 0.145 0.144 0.150 

Блок №3 MWh/MWh 0.203 0.143 0.155 0.158 0.144 0.153 

Блок №4 MWh/MWh 0.197 0.150 0.164 0.159 0.149 0.155 

Блок №5 MWh/MWh 0.161 0.139 0.138 0.134 0.132 0.143 

Блок №6 MWh/MWh 0.159 0.135 0.137 0.136 0.138 0.142 

Блок №7 MWh/MWh 0.148 0.138 0.131 0.130 0.132 0.135 

Блок №8 MWh/MWh 0.151 0.135 0.141 0.134 0.132 0.134 

2. Инсталация за 

производство на водород - 

разход на ел.енергия за 

СН 

MWh/m3 0.0331 0.0053 0.0050 0.0051 0.0053 0.0052 

3. ДИСОНО MWh/t 0.046 0.0049 0.0039 0.0043 0.0027 0.0040 

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

Съгласно Условие 8.3.1.1. употребяваните при работа на инсталациите 

по Условие №2. на КР, които попадат в обхвата на Приложение №4 на ЗООС, 

спомагателни материали не се различават по вид и не превишават годишните 

норми за ефективност за единица продукт, посочени в Таблица 8.3.1.1.(1) и 

Таблица 8.3.1.1.(2). 

Съгласно Условие 8.3.1.2. употребяваните при работата на инсталациите 

по Условие 2., които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, горива 

посочени в Таблица 8.3.1.2., не се различават по вид и не превишават 

съответните количествата. 

Съгласно Условие 8.3.2.1. са разработени и се прилагат инструкции за 

измерване/изчисляване и документиране на използваните количества 

спомагателни материали и горива изразено като годишна консумация на 

спомагателни материали и горива.  

Съгласно Условие 8.3.2.2. са разработени и се прилагат инструкции за 

оценка на съответствието на годишните стойности на нормите за ефективност 

на ползваните спомагателни материали и горива, за инсталациите по Условие 2, 

в обхвата на приложение №4 на ЗООС, установяване на причините за 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия, документиране на 

резултатите. 
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Таблица 3.3.1. 

Суровини 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за  

единица 

продукт, 

 съгласно КР 

Употребено  

годишно  

количество 

Използвано  

количество  

за единица  

продукт 

Съответствие 

Да/Не 

- - - - - - 
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Годишното потребление на спомагателни материали 

от Горивната инсталация за производство на електроенергия за 2019г. 

Таблица 3.3.2 

№ Спомагателен материал МЕ 

Годишно 

количество, 

съгласно 

КР 

Годишна норма 

за ефективност 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

количество 

2019г. 

Изчислена стойност на 

годишната норма за 

ефективност за   

единица продукт, 

2019г. 

Съответствие 

Да / Не 

1 
Реагент за регенерация на катионитови 

смоли (Сярна киселина) 

t/y - -  803.55 -   

t/MWh   0.000182 - 0.000121 Да 

2 
Реагент за регенерация на анионитови 

смоли (Натриева основа)  

t/y -  - 762.00 -   

t/MWh   0.000128 - 0.000115 Да 

3 
Реагент за контролиране на кислородната 

корозия (Хидразин)  

t/y -  - 4.70 -   

t/MWh   0.00012 - 0.0000007 Да 

4 
Реагент за контролиране на въглекиселата 

корозия (Амонячна вода 25% ) 

t/y -  - 51.90 -   

t/MWh   0.000013 - 0.000008 Да 

5 
Коагулант в предочистката на сурова вода 

(Ферихлорид) 

t/y - - 101.76 -   

t/MWh   0.00002 - 0.000015 Да 

От издаване на комплексното разрешително на дружеството, съгласно инструкцията за оценка на 

съответствието на годишните стойности на нормите за ефективност на използваните  спомагателни материали, 

не е установено несъответствие на нормите за ефективност за единица продукт, определени в КР (Условие 

8.3.2.2.). 
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Сравнителна таблица на изчислените стойности на годишната норма за ефективност за единица продукт 

на използваните спомагателни материали от Горивната инсталация за производство на електроенергия за 

последните 5 години: 

№ Спомагателен материал МЕ 

Годишна 

норма за 

ефективност 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1 
Реагент за регенерация на катионитови 

смоли (Сярна киселина) 

t/y  - 1004.98 938.35 991.90 897.26 803.55 

t/MWh 0.000182 0.000106 0.000114 0.000111 0.000106 0.000121 

2 
Реагент за регенерация на анионитови 

смоли (Натриева основа)  

t/y -  468.82 451.35 902.60 825.56 762.00 

t/MWh 0.000128 0.000049 0.000055 0.000101 0.000097 0.000115 

3 
Реагент за контролиране на кислородната 

корозия (Хидразин)  

t/y -  6.80 6.20 5.80 5.80 4.70 

t/MWh 0.00012 0.0000007 0.0000008 0.0000006 0.0000007 0.0000007 

4 
Реагент за контролиране на въглекиселата 

корозия (Амонячна вода 25% ) 

t/y -  - - - 66.72 51.90 

t/MWh 0.000013 - - - 0.000008 0.000008 

5 
Коагулант в предочистката на сурова вода 

(Ферихлорид) 

t/y - - - - 87.72 101.76 

t/MWh 0.00002 - - - 0.00001 0.000015 
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Годишното потребление на спомагателни материали 

от Инсталация за производство на водород за 2019г. 

Таблица 3.3.2 

От издаване на комплексното разрешително на дружеството, съгласно инструкцията за оценка на 

съответствието на годишните стойности на нормите за ефективност на използвания   реагент за увеличаване 

плътността на електролита, не е установено несъответствие на нормите за ефективност за единица продукт, 

определени в КР (Условие 8.3.2.2.). 

Сравнителна таблица на изчислените стойности на годишната норма за ефективност за единица продукт 

на използваната калиева основа от Инсталацията за производство на водород за последните 5 години: 

№ Спомагателен материал МЕ 

Годишна 

норма за 

ефективност 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1 
Реагент за увеличаване плътността на 

електролита (Калиева основа) 

kg/y - 150 0 325 75 1075 

 kg/m3  0.0283 0.0015 0.0000 0.0033 0.0008 0.0130 

 

№ Спомагателен материал МЕ 
Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Годишна норма 

за ефективност 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

количество 

2019г. 

Изчислена стойност на 

годишната норма за 

ефективност за   

единица продукт, 

2019г. 

Съответствие 

Да / Не 

1 
Реагент за увеличаване плътността на 

електролита (Калиева основа) 

kg/y - - 1075 - - 

 kg/m3   - 0.0283 - 0.0130 Да 



 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД 

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР №50/2005 

 

42 

Годишното потребление на горива 

от Горивната инсталация за производство на електроенергия за 2019г. 

Съгласно Условие 8.3.1.2. употребяваните при работа на инсталациите по 

Условие №2. на КР, които попадат в обхвата на Приложение №4 на ЗООС, 

горива не се различават по вид и не превишават съответните количества, 

посочени в Таблица 8.3.1.2. 

Таблица 3.3.3 

Блок № Горива 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Годишна 

норма за 

ефективност  

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Изчислена 

стойност на 

годишната 

норма за 

ефективност 

за   

единица 

продукт,  

2019г. 

Съответствие 

Да/Не 

[ t/y ] [ t/MWh ] [ t/y ] [ t/MWh ] 

1 2 3 4 5 6 7 

Блок №1 

Лигнитни 

въглища 
- 1.95 1 257 567.06 1.55 Да 

Котелно гориво 

за разпалване  
- -   305 - - 

Природен газ за 

разпалване, 

хил. Nm3 
- -   237 - - 

Блок №2 

Лигнитни 

въглища 
- 1.94  712 691.27 1.65 Да 

Котелно гориво 

за разпалване  
- -   486 - - 

Природен газ за 

разпалване, 

хил. Nm3 
- -   0 - - 

Блок №3 

Лигнитни 

въглища 
- 1.93 1 584 109.48 1.56 Да 

Котелно гориво 

за разпалване  
- -   180 - - 

Природен газ за 

разпалване, 

хил. Nm3 
- -   291 - - 

Блок №4 

Лигнитни 

въглища 
- 1.94 1 646 633.13 1.53 Да 

Котелно гориво 

за разпалване  
- -   295 - - 

Природен газ за 

разпалване, 

хил. Nm3 
- -   385 - - 
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Блок 5 

Лигнитни 

въглища 
- 1.89 1 671 440.80 1.64 Да 

Котелно гориво 

за разпалване  
- -   633 - - 

Природен газ за 

разпалване, 

хил. Nm3 
- -   0 - - 

Блок №6 

Лигнитни 

въглища 
- 1.89 1 275 615.11 1.65 Да 

Котелно гориво 

за разпалване  
- -   183 - - 

Природен газ за 

разпалване, 

хил. Nm3 
- -   0 - - 

Блок №7 

Лигнитни 

въглища 
- 1.87 1 915 086.35 1.61 Да 

Котелно гориво 

за разпалване  
- -   351 - - 

Природен газ за 

разпалване, 

хил. Nm3 
- -   256 - - 

Блок №8 

Лигнитни 

въглища 
- 1.87  505 269.85 1.61 Да 

Котелно гориво 

за разпалване  
- -   340 - - 

Природен газ за 

разпалване, 

хил. Nm3 
- -   692 - - 
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Съгласно Условие 8.3.1.2.1. (поставено с Решение № 50-Н0-И0-А4/ 

2017 г.) като основно гориво за Горивна инсталация за производство на 

електроенергия се използват единствено въглища, добивани от басейн „Марица 

Изток”. 

Съгласно инструкцията за оценка на съответствието на годишните 

стойности на нормите за ефективност на ползваните горива (въглища) през 

2019г., не са установени несъответствия на нормите за ефективност за единица 

продукт, определени в КР (Условие 8.3.2.2.). 

През 2019 година използваното количество котелно гориво е 2 773 тона 

със съдържане на сяра под 1 %. Използваното количеството природен газ е 

1 860.299 хил. Nm3. 

Сравнителна таблица на изчислените стойности на годишната норма за 

ефективност за единица продукт на ползваните горива (въглища) от Горивната 

инсталация за производство на електроенергия за последните 5 години: 

 

Гориво 
Блок 

№ 
МЕ 

Годишна 

норма за 

ефективност 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Лигнитни 

въглища 

№1 
t/y -  1 514 688.37 1 400 385.68 1 723 592.61 1 743 879.66 1 257 567.06 

t/MWh 1.95 1.665 1.648 1.572 1.54 1.55 

№2 
t/y -  1 985 541.96 1 422 749.15 1 932 268.49 1 459 788.52 712 691.27 

t/MWh 1.94 1.733 1.708 1.669 1.65 1.65 

№3 
t/y -  1 269 308.50  782 176.61 1 261 512.27 1 313 032.13 1 584 109.48 

t/MWh 1.93 1.664 1.662 1.595 1.54 1.56 

№4 
t/y -  1 874 332.78 1 287 584.57 1 115 195.57 1 541 241.76 1 646 633.13 

t/MWh 1.94 1.648 1.645 1.593 1.52 1.53 

№5 
t/y -  2 438 593.95 2 163 459.82 1 880 896.39 2 209 915.18 1 671 440.80 

t/MWh 1.89 1.715 1.679 1.616 1.62 1.64 

№6 
t/y -  2 399 412.78 1 991 927.64 2 179 168.41 1 803 482.66 1 275 615.11 

t/MWh 1.89 1.735 1.697 1.661 1.65 1.65 

№7 
t/y -  2 342 953.79 2 447 951.26 2 208 690.65 2 114 581.49 1 915 086.35 

t/MWh 1.87 1.687 1.694 1.640 1.61 1.61 

№8 
t/y -  2 293 537.31 2 271 800.22 2 185 761.56 1 346 205.50 505 269.85 

t/MWh 1.87 1.669 1.653 1.602 1.58 1.61 
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3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и 

продукти 

Съгласно Условие 8.3.4.1. (актуализирано с Решение № 50-Н0-И0-А4/ 

2017 г.) всички химически вещества и смеси, класифицирани в една или повече 

категории на опасност, съгласно Регламент (EO) №1272/2008 (CLP) относно 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси са 

опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност 

(ИЛБ) отговарящи на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 

1907/2006 относно регистрация, оценка, разрешаването и ограничаването на 

химикали (REACH), изменен с последващи изменения и поправки. 

Съгласно Условие 8.3.4.1.3. (актуализирано с Решение № 50-Н0-И0-

А4/2017 г.) на площадката се съхраняват и представят при поискване на 

РИОСВ копия от информационните листове за безопасност. Съхранението на 

химичните вещества и смеси отговоря на условията за съхранение, 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. 

Отдел „Екология” поддържа в актуално състояние, в електронен формат, 

Регистър на информационните листове за безопасност, сведен до знанието на 

персонала чрез вътрешната електронна мрежа на дружеството.  

Резервоарите за съхранение на химични вещества и смеси са надписани с 

ясни надписи за вида на съхраняваното вещество, обема на резервоара и 

съответните пиктограми за опасност съгласно ИЛБ.  

В изпълнение на Условие 8.3.4.2. (актуализирано с Решение №50-Н0-

И0-А4/2017г.) в РИОСВ-Стара Загора, в срок е представен „План на 

площадката на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД с означени местата на 

съхранение на всички опасни химични вещества използвани като суровини, 

спомагателни материали и горива. При планирана промяна на мястото за 

съхраняване на опасни суровини, спомагателни материали и горива ще се 

представя в РИОСВ-Стара Загора актуализация на плана, в срок един месец 

преди осъществяване на промяната. 

Съхранението на горива и спомагателни материали се осъществява на 

обособените складови стопанства на площадката (складове за съхранение на 

въглища, складовe за течности, складове за съхранение на спомагателни 

материали).  
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Съгласно изискванията на Условие 8.3.6.3. (поставено с Решение №50-

Н0-И0-А4/2017г.) всички проверки на съоръженията и площадките за 

съхранение на спомагателните материали и горива се документират във 

въведените за целта дневници по ПР 6.3-2-2 „Мониторинг на пречиствателните 

съоръжения и на дейностите, влияещи върху околната среда”. 

  През 2019г. са извършвани следните проверки на складовите стопанства: 

В цех ВС и П се извършват обходи два пъти на смяна (4 бр. проверки на 

денонощие) на складовото стопанство за съхранение на въглища. През 2019г. 

извършени 730 бр. проверки. Не са констатирани несъответствия. При 

констатиране на несъответствие се съставя „Протокол за несъответствие”, 

съгласно процедурата от ИСУ.  

В цех СОИ се извършват обходи два пъти на смяна (4 бр. проверки на 

денонощие) на складовото стопанство за съхранение на варовик. През 2019г. 

извършени 730 бр. проверки.  Не са констатирани несъответствия. При 

констатиране на несъответствие се съставя „Протокол за несъответствие”, 

съгласно процедурата от ИСУ. Не са констатирани несъответствия.  

В отдел МТС се извършва ежеседмичен контрол на складови стопанства 

за съхранение на химикали. През 2019г. извършени 51 бр. проверки. Не са 

констатирани несъответствия. При констатиране на несъответствие се съставя 

„Протокол за несъответствие”, съгласно процедурата от ИСУ. 

Извършени проверки на техническото състояние и наличието на течове 

на резервоарите и обваловките за съхранение на спомагателни материали и 

горива, документирани съгласно Условие 13.2.10.1. (актуализирано с Решение 

№50-Н0-И0-А4/2017г.). 

                                                               ТЦ               КЦ         ХВО и Р     

Брой проверки:                                 24 бр.           12 бр.          2 бр.           

Установени несъответствия:          няма             няма          няма 

Коригиращи действия:                        -                   -                 - 

Ежесменно се прави обход на съоръженията и проверка. Състоянието на 

резервоарите и обваловките е добро. Обваловките нямат връзка с външна 

канализация. Обваловките на резервоарите за масла и мазут са бетонови, а тези 

за киселина и основа са облицовани с киселинно устойчиви тухли на епоксидна 

основа, които са в добро състояние. 

През 2019г. не са регистрирани аварийни ситуации с разливи на химични 

вещества и смеси. 
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В Таблица 1 на ПРИЛОЖЕНИЕ I са докладвани емисиите на 

централата за 2019г. във връзка с докладването по ЕРИПЗ. 

Описание на метода използван за получаване на резултатите: 

Серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и прах 

Емисиите на контролираните замърсители след СОИ (серен диоксид, 

азотни оксиди, въглероден оксид и прах) са изчислени въз основа резултатите 

от системата за собствени непрекъснати измервания (СНИ), като сума от 

произведенията на средночасовата концентрация на всеки замърсител (C, 

mg/Nm3) и средночасовия дебит на димните газове (V, Nm3/h) за периода 

01.01.2019г. ÷ 31.12.2019г.      
n 

  

Е (SO2, NOx, CO, OP) = Ʃ C (SO2, NOx, CO, OP) * V / 1000000, kg     

   n=1   

E - емитирани емисии (SO2, NOx, CO, OP), kg; 

С - средночасова концентрация по замърсители (SO2, NOx, CO, OP), mg/Nm3; 

V - средночасов дебит на димните газове, Nm3/h (6 % О2);   

n - работни часове на СОИ през годината, h. 

Емисиите при пускане/спиране на енергийните котли и периодите на 

работа без СОИ са изчислени на база данни за количеството и качествените  

характеристики на използваните горива (въглища, мазут и природен газ). 

Въглероден диоксид 

Данните за емисиите на въглероден диоксид са изчислени на база план за 

мониторинг към Разрешително за емисии на парникови газове № 46-Н1-И0-

А1/2013г. както следва: 

• емисии от горивни процеси - чрез стехиометрични изчисления на база 

изгорено гориво и качествените му характеристики; 

• процесни емисии - чрез стехиометрични изчисления на база 

използвания варовик и качествени характеристики на варовика. 

 4.     ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТАСРЕДА

 4.1   Доклад по Европeйския регистър на емисиите на вредни вещества

         (EРЕВВ) и PRTR

Prilojenie%201%20izchisleniq%20EMISII%202019_ОЕ_Nadq_predi%20pechat_D.docx
Prilojenie%201%20izchisleniq%20EMISII%202019_ОЕ_Nadq_pechat.pdf
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 През 2019г. е идентифициран нов водещ до СО2 емисии поток (природен 

газ за разпалване). Актуализиран е планът за мониторинг и е представен пред  

компетентния орган. 

 С Решение № 46-Н2-А1 от 09.03.2020г., изпълнителният директор на 

ИАОС издава  Разрешително за емисии на парникови газове (РЕПГ) № 46-

Н2/2020г. и одобрява актуализирания план за мониторинг на ТЕЦ „МАРИЦА 

ИЗТОК 2” ЕАД. 

 Проведена верификация на данните. С писмо наш Изх. № 9427/ 

16.03.2020г. в ИАОС са представени верифицирания годишен доклад за емисии 

на парникови газове и верификационен доклад за емитираното количеството 

CO2 за 2019г.  

 Копия от гореописаните документи са приложени на електронния 

носител към настоящия ГДОС. 

Живак и съединенията му (като Hg) 

Емисиите на живак са изчислени на база резултати от проведени 

собствени периодични измервания на изход СОИ, работните часове на СОИ и 

средночасовия годишен дебит на димните газове за 2019г.  

Е (Hg) = С (Hg) * n * V / 1000000, kg 

Е   -  емисии живак и съединенията му (като), kg; 

С  - измерена концентрация на живак на изход СОИ от проведени собствени 

периодични измервания, mg/Nm3; 

n   -  работни часове на СОИ през годината, h; 

V -  осреднен часов дебит на димни газове, регистриран от СНИ през годината, 

Nm3/h (6 % О2). 

Общ азот, общ фосфор, общ органичен въглерод изразен като ХПК, 

олово, мед, хром и цинк  

Данните необходими за изчисленията се придобиват въз основа на 

извършения през годината месечен мониторинг на битово-фекални и отпадъчни 

води от акредитирана лаборатория. За изчисляване на количествата се 

използват резултатите от анализите на контролираните параметри в периода на 

изпускане на отпадъчни води в яз. „Ковачево”. Количествата на заустваните 

отпадъчни води се изчислява на база показанията на монтираните измервателни 

устройства на вход и изход Северен преливен канал, съгласно Методика за 

изчисляване на количествата зауствани отпадъчни води, от дейността на ТЕЦ 
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„МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД в яз. „Ковачево” (Условие 10.1.4.3. (поставено с 

Решение № 50-Н0-И0-А4/2017г.)). 

Изчисляване на годишните емисии: 

 
                                                  С изм. ст-ст, (mg/dm3)  х   Q  (ср.год) (m

3/y.)             

К-во замърсител, (kg/y) = ----------------------------------------------- 

                                                                     1000  

Дебит на битово-фекални води съгласно КР: Q ср.год = 73 365 m3/y 

Концентрация на замърсители - общ азот, общ фосфор, общ органичен 

въглерод изразен като ХПК, олово се изчисляват съгласно Протокол от 

изпитване на проба отбрана от Точка на пробовземане: изход ПСБФВ по време 

на наличие на прилив към яз. „Ковачево”. 

                                                                С изм. ст-ст, (mg/dm3)  х   Q  (прилив) (m
3/y.)             

К-во замърсител (Cu, Cr, Zn), (kg/y) = -------------------------------------------------------- 

                                                                                    1000  

Дебит на смесен поток отпадъчни води, отчетен от измервателно 

устройство на изход Северен преливен канал, по време на заустване в яз. 

„Ковачево”. 

Не се извършва заустване на битови отпадъчни води в повърхностен 

воден обект. Отпадъчните води от пречиствателна станция за битово-фекални 

води (ПСБФВ) се заустват в Северен преливен канал и се включват в оборотния 

цикъл на отпадъчни води.  

През 2019г. не е възниквала необходимост от свободното изпускане на 

повърхностни води от яз. „Овчарица” в Северен преливен канал и прилагане на 

Методиката за изчисляване на количествата зауствани отпадъчни води от 

дейността на ТЕЦ „МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД в яз. „Ковачево”. Няма пренос на 

замърсители от отпадъчни води. 

 

Замърсяването на атмосферния въздух може да стане, както от 

организирани, така и от неорганизирани източници.  

Основните замърсители, изпускани в атмосферния въздух при изгаряне 

на лигнитни въглища от Мини „Марица изток” ЕАД, характеризиращи се с 

високо съдържание на пепел и сяра, в енергийните котли на „ТЕЦ МАРИЦА 

ИЗТОК 2” ЕАД са: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден диоксид, 

въглероден оксид и прах. 

 

4.2    Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Prilojenie%201%20izchisleniq%20EMISII%202019_ОЕ_Nadq_pechat.pdf
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Серен диоксид 

Високото процентно съдържание на горима сяра във въглищата са 

предпоставка за превишаване на нормите за допустими емисии (НДЕ) за 

съдържанието на серен диоксид в димните газове. Изградените пет броя 

сероочистващи инсталации на енергийните котли от 1 до 12 осигуряват над 

96% очистване на димните газове от серен диоксид.  

На всички мокри комини са изградени системи за непрекъснат 

мониторинг (собствени непрекъснати измервания). 

Комин 1 H=325m, комин 2 Н=325m, комин 1 Н=180m и комин 2 Н=180m 

(бетонни комини) са байпасни комини и се използват само при неработещи 

сероочистващи инсталации, при разпалване, преходни режими и аварийни 

ситуации на енергийните котли (Условие 15.4). 

Азотни оксиди  

Емисиите на азотни оксиди, емитирани от енергийните котли са под НДЕ, 

в резултат от реализираните серия от проекти и мерки по организация на 

горивния процес.  

Прах  

Улавяне на праха  от димните газове се осъществява в електрофилтри 

(EФ) - руско производство. На всички енергийни котли са монтирани 

електрофилтри, като на ЕБ №№ 1÷4 са 8 броя (на всеки котел по един EФ), а на 

ЕБ №№ 5÷8 са 4 броя (двусекционни). При нормална работа на 

електрофилтрите, емисиите на прах след тях са в нормите.  

Изградените СОИ на база „мокър варовиков метод”, намиращи се след 

електрофилтрите по пътя на димните газове допълнително редуцират емисиите 

на прах в атмосферния въздух.  

Въглероден оксид 

Емисиите на въглероден оксид (CO) са резултат от непълното изгаряне на 

лигнитите в котлите. Оптимизирането на процесите и подобряването на 

изгарянето свежда до минимум емисиите, изпускани в атмосферата. При 

нормална работа на котлите и добра настройка на горивните уредби, 

концентрациите на емисиите на СО са ниски и много под  нормите за 

допустими емисии. 
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Въглероден диоксид  

Емисиите на въглероден диоксид (CO2) от изгарянето на лигнитни 

въглища и котелно гориво са в стехиометрична зависимост от калоричността и 

съдържанието на въглерод в горивото. Допълнително въглероден диоксид се 

генерира и в процеса на десулфуризация в СОИ. Годишният масов поток на 

въглероден диоксид е пропорционален и в пряка зависимост на 

електропроизводството и качеството на подаваното за изгаряне гориво 

(източномаришки лигнитни въглища - долна топлина на изгаряне, съдържание 

на въглерод) за годината. 

Живак 

Емисиите на живак в атмосферния въздух в резултат от горивните 

процеси в енергийните котли подлежат на собствени периодични измервания 

веднъж годишно. 

Неорганизирани емисии на прах 

Основен източник на неорганизирани емисии от прах в централа на 

твърдо гориво е площадката за предварително съхранение „Сгуроотвал” на 

основните производствени отпадъци и складовете за съхранение на въглища. 

Разработени са и се изпълняват инструкции по Условия 9.3.2., 9.3.3., 9.3.6. и 

9.3.7. имащи за цел установяване на източниците на неорганизирани емисии на 

площадката и предприемане на мерки за минимизирането им както от 

въглищните фигури, така и при транспортирането на сгуропепелината. 

Замърсяването на приземния атмосферен слой с пепелина от Сгуроотвала 

е локално и се наблюдава само при сухо и ветровито време.   

Съгласно Условие 9.3.4. През летния период на 2019г. не се наложи 

покриване на секция на Сгуроотвала с геотекстил, тъй като първа секция се 

намива до м. септември след което е пусната за осушаване, което поддържа 

влага в рамките на минимум 50 дни, втора секция е в период на изгребване, 

трета секция е изгребана и от м. август е в период на намиване.   

В изпълнение на Условие 9.3.5. се поддържа водно огледало в 

работещата секция на Сгуроотвала, и в изгребаната секция на Сгуроотвала, 

съгласно Условие 9.3.8. 

Въглеподаване  

Не са забелязвани особени отвявания на въглищен прах от фигурите за 

въглища във цех Въглищно стопанство. Евентуалното запрашаване с въглищен 

прах може да има локален характер и не влошава качеството на атмосферния 

въздух в населените места. 

../../1.%20KORESPONDENZIA/Kmetove/2020/2020_2670_Obstina-Radnevo_TPP2.doc


 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД 

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР №50/2005 

52 

Варовиково стопанство за СОИ 7 и СОИ 8  

Варовикът се доставя с автотранспорт.  Изпълняват се мерки за 

предотвратяване запрашаемостта на въздуха по време на транспорт и 

разтоварването му. Варовика се транспортира с покрити камиони, 

предотвратяващи отвявания и запрашаване. При смилането варовикът се смесва 

с вода и практически не замърсява въздуха с прах.  

Варовиково стопанство за СОИ 1/2 (бл.1 и бл.2), СОИ 3/4 (бл.3 и бл.4) 

и СОИ 5/6 (бл.5 и бл.6) 

В зоната на варовиково стопанство са разположени открития склад за 

варовик, съоръженията за разтоварване, насипване, транспортиране и 

изгребване на варовика. Над приемния бункер за разтоварване на варовика е 

монтирана смукателна обезпрашаваща система за изсмукване на прахът 

отделящ се при разтоварването. 

Открито съхранение на варовик - 31 200 т. 

Съоръженията във варовиково стопанство се състоят от транспортьори за 

варовик, насипообразувател, изгребвачи, топкови мелници, захранващи 

резервоари за варовик и конструиран резервоар за съхранение на вода и помпи, 

който е част от системата за подготовка на варовиков разтвор, която е 

инсталирана в мелницата. 

Насипообразувателят е машина за натрупване на купчина от насипен 

материал. Насипващата машина за варовик е снабдена с оросителна инсталация 

за овлажняване на потока насипващ се варовик, с цел избягване на 

разпрашаването му. 

Обезпрашаващата инсталация поддържа пресипните точки на дробилката 

в под налягане за да се предотврати праха, които се разпръсква от главния 

поток и попадането му в околната среда. 

Предприети са допълнителни мерки за минимизиране на запрашаването в 

района на варовиково стопанство, а именно:  

• поставени са филтри на всички дюзи от оросителната инсталация  на 

насипващото устройство на откритата фигура, с цел предотвратяване 

запушване на дюзите; 

• увеличен е броя на дюзите за разпръскване на вода от 2 на 6 броя; 

• транспортьора от авторазтоварище към лента на насипване на 

варовика е затворен. 
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Гипсово стопанство 

Стопанството за обезводняване на гипс не емитира прахообразни 

вещества в околната среда. На територията на централата са изградени два 

склада за обезводнен гипс от инсталация за обезводняване на гипса (ИОГ 1÷6) 

за СОИ на блокове от 1 до 6 и ИОГ 7,8  за СОИ на блок 7 и блок 8. Складовете 

за обезводнен гипс са затворени помещения и не предполагат отвяване. 

Осушеният гипс е с влажност 10÷15%. 

Сероочистващи инсталации (СОИ) 

Разработени са и се прилагат инструкции за експлоатация и поддържане 

на оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения за емисии в 

атмосферния въздух, съгласно Условие 9.1.6. 

 Контролираните параметри на СОИ  - pH на суспензията в абсорбера и 

ефективност на очистване на SO2 се следят непрекъснато от оператор СОИ, 

регистрират се от системата и се архивират. При нормална работа, 

контролираните параметри се поддържат в оптимални граници автоматично от 

системата за управление и не се изисква операторска намеса. При регистриране 

на отклонения се предприемат незабавно коригиращи действия. 

Не е констатирано отрицателно въздействие върху качеството на 

атмосферния въздух.  

Стриктно се води непрекъснат мониторинг на работата на 

пречиствателните съоръжения съгласно Условие 9.2.1 (актуализирано с 

Решение № 50-Н0-И0-А5/2018г.). Правят се записи от оперативния персонал по 

съоръжения във въведените за целта дневници. 

Разработени са и се прилагат инструкции за периодична оценка на 

съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко 

пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива (Условие 

9.1.10.1.). Документират се и се съхраняват резултатите от проверките на 

съответствието на стойностите на контролираните параметри (Условие 

9.1.11.2.). 

Съгласно Условие 9.2.1.4. с писмо изх. № 1589/14.02.2020г. до МОСВ, с 

копие до РИОСВ-Стара Загора, е представена информация за съдържанието на 

сяра в използваното гориво и постигнатата степен на десулфуризация, 

определени като средномесечни стойности по сероочистващи инсталации и 

съответните мокри комини. 
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Съгласно Условие 9.2.1.4.1. (актуализирано с Решение № 50-Н0-И0-

А5/2018г.) в горивната инсталация се изгарят само въглища, добивани в „Мини 

Марица-изток” ЕАД. 

Съгласно Условие 9.2.1.6. за всички случаи на аварии или спиране на 

пречиствателните съоръжения, вследствие на което е налице превишение на 

НДЕ, своевременно се уведомява директора на РИОСВ-Стара Загора. 

Ежедневно в РИОСВ се представя справка за работата на енергетичното 

оборудване. 

Съгласно Условие 9.2.1.7. през 2019г. горивните инсталации не са 

експлоатирани без пречиствателни съоръжения за повече от разрешените 120 

часа годишно, при аварийни спирания на пречиствателните съоръжения. 

Съгласно Условие 9.2.1.18. са разработени и се прилагат инструкции за 

измерване, изчисляване, и документиране на параметрите при пускане и 

спиране на енергоблок (Условие 9.2.1.8. до Условие 9.2.1.17.).  

Съгласно Условие 9.2.1.19. са разработени и се прилагат инструкции за 

оценка на съответствието на измерените и изчислени стойности на параметрите 

с определените по Условие 9.2.1.8 до Условие 9.2.1.17., установяване 

причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за 

отстраняването им. При пускане и спиране на енергийните блокове няма 

установени несъответствия. 

Съгласно Условие 9.2.1.20. се отчита и документира произведената 

електроенергия, броя и продължителността на периодите на пускане и спиране 

на горивните инсталации.  

Съгласно Условие 9.2.1.22. (поставено с Решение № 50-Н0-И0-

А4/2017г.) е въведен регистратор за отчитане наличие на димен газ към 

байпасните комини извън периодите на пускане и спиране на горивната 

инсталация  (от Условие 9.2.1.8. до Условие 9.2.1.17), и при авария или спиране 

на СОИ. Продължителността на регистрираните периоди се документира. 

Писмената документация се съхранява на площадката и предоставя при 

поискване от контролния орган. 

През 2019г. са извършени 8 броя самостоятелни проверки от експерти от 

РИОСВ гр. Стара Загора: 1 брой планова проверка по КР № 50/2005г., 2 бр. 

проверки от експерти по водите за задължителен емисионен контрол за 

спазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) на отпадъчни води 

съгласно КР №50/2005г.,  3 бр. проверки от експерти по въздуха, 1 бр. 

извънредна проверка във връзка с уведомяване на РИОСВ за възникнал пожар 

на мокър комин Н-135 m-8 (СОИ 8), 1 брой проверка по Разрешително за 
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експлоатация № 01-60/2011г. на предприятие с висок рисков потенциал и 1 бр. 

планова проверка от ИАОС ГД „Лабораторно-аналитична дейност”. 

Извършени 1 брой верификационен одит на годишен доклад на 

парникови газове и 1 брой надзорен одит на СУОС, за доказване на 

съответствие с новите изисквания на стандарт ISO 14001:2015. 

По време на проверките не са установени несъответствия. 

Мерки за ограничаване на неорганизираните емисии 

Основен източник на неорганизирани емисии на прах от централата е 

площадката за предварително съхранение „Сгуроотвал”. Провеждат се редица 

мероприятия за намаляване на отвяванията:  

• покриване с геотекстилно платно на осушен басейн на Сгуроотвала; 

• залесяване покрай тръбния магистрален тръбопровод, който отвежда 

пепелината до насипището, с цел намаляване до минимум запрашаемостта; 

• изградени растителни пояси по всички коти  около Сгуроотвала; 

• целогодишно, съобразявайки се с климатичните и метеорологични 

условия се оросяват технологичните пътища в централата, както и тези пътища,  

обслужващи басейните на площадката за предварително съхранение на 

основните производствени отпадъци „Сгуроотвал”. 

• всяко действие е съпроводено със запис в оперативните журнали. 

Други възможни източници за неорганизирани емисии: 

Варовиково стопанство: 

При транспортирането на варовика с автотранспорт камионите 

задължително са покрити с платнища предотвратяващи запрашаване. Във  

варовиково стопанство има системи за улавяне на фините прахови частици, 

както и оросителни инсталации. Не е регистрирано отвяване на прах при 

транспортиране, разтоварване и съхранение. В мелнично отделение при 

смилането варовикът се смесва с вода и практически не замърсява въздуха с 

прах. 

Насипващата машина за варовик е снабдена с оросителна инсталация за 

овлажняване на потока насипващ се варовик, с цел избягване на 

разпрашаването му. Над приемния бункер за разтоварване на варовика е 

монтирана смукателна обезпрашаваща система за изсмукване на прахът, 

отделящ се при разтоварването. 

Обезпрашаващата инсталация поддържа пресипните точки на дробилката 

в под налягане за да се предотврати праха, който се разпръсва от главния поток 

да попадне в околната среда. 
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Затваряне на транспортьора от авторазтоварище към лентата на 

насипване на варовика. 

Инсталациите за обезводняване на гипса (ИОГ) не емитират 

прахообразни вещества. Складовете за подсушен гипс са затворени помещения 

и не се допуска отвяване. Влажност на гипса 10÷15%. 

Въглеподаване - не са забелязвани особени отвявания на въглищен прах 

от фигурите за въглища в цех ВС и П.  

Евентуалното запрашаване с въглищен прах може да има локален 

характер в зависимост от посоката на вятъра. Предприемат се незабавно 

коригиращи мерки и действия и не се допуска влошаване качеството на 

атмосферния въздух в района на централата и околните населените места. 

 Централата е разположена в извън селищна територия. 

За ограничаване на запрашаемостта от въглища се прилага инструкция за 

минимизиране на запрашаемостта на въглищата от насипището по време на 

зареждане (Условие 9.3.7.) и инструкция за минимизиране на запрашаемостта 

на въглища от насипището (Условие 9.3.6.). 

 Не се разрешава да се държи повече от две денонощия натрупано 

количество гориво (лигнитни въглища) на безформени купища. За целта се 

извършва валиране на фигурите. Стремежът при формиране на въглищните 

фигури е да се увеличи компактността им т.е. да се постигне най-малко 

отношение между основата (повърхността) на фигурата и обема ú. За по-пълен 

и оптимален ефект от трамбоването (уплътняването) от булдозер, същия 

минава минимум три пъти в една и съща следа до трамбоване на цялата площ.  

В централата са разработени  и се прилагат инструкции за: 

• периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани 

емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии 

и предприемане на мерки за ограничаването им (Условие 9.3.2); 

• периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване  и 

намаляване на неорганизираните емисии, установяване на причините за 

несъответствие и предприемане на коригиращи мерки (Условие 9.3.3.); 

• мерки  за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества при 

товарене, разтоварване, складиране, транспортиране и / или преработка на 

варовик, гипс от СОИ и др. прахообразни материали в съответствие с 

изискванията на чл. 70 от Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни 

вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с 

неподвижни източници на емисии (Условие 9.3.11.); 
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• периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване / 

отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, документиране 

и съхраняване на резултатите от изпълнение на мерките,  установяване на 

причините за несъответствие  и предприемане на коригиращи действия 

(Условие 9.4.3. и Условие 9.7.3.). Прилагат се предвидените мерки за 

недопускане разпространението на миризми извън територията на площадката. 

Не са постъпили жалби и оплаквания за интензивно миришещи вещества  от 

дейността на централата. 

С Приемно - предавателни протоколи № 5-СРП-06 и № 2-ЕН 2291 от 

13.02.07г. е завършена и предадена СРП (система за ранно предупреждение). 

Системата е въведена в експлоатация и изготвя прогнози за 48 часа напред и 

работи нормално. 

 През 2009г. е разширен обхвата на Системата за ранно предупреждение, 

като са въведени Комин 1 H=135m и Комин 2 H=135m, мокрите комини на 

СОИ 1/2 (блок 1 и блок 2) и СОИ 3/4 (блок 3 и блок 4), а през м. януари 2010г. 

са включени и мокрите комини на СОИ 8 и СОИ 7. От 26.09.2011г. към СРП е 

включен мокрия комин на СОИ 5/6 ( блок 5 и блок 6). 

От 26.03.2019г. е въведена в експлоатация усъвършенстваната и 

надградена системата за ранно предизвестяване /СРП/ за превишаване на 

наземните концентрации на SO2 в гр. Гълъбово с възложители „ТЕЦ МАРИЦА 

ИЗТОК 2” ЕАД, „КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3” АД, „ЕЙ И ЕС 

МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД, „БРИКЕЛ” ЕАД и изпълнител консорциум 

„Метеорологични системи и екипировки” (МСЕ). 

Дружеството поддържа автоматична измервателна станция за мониторинг 

на нивата на серен диоксид, фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди в 

приземния атмосферен слой в с. Полски Градец, намиращо се на 7.5 км южно 

от „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД. Извършват се на всеки 15 минути 

пробонабирания за СНИ (собствени непрекъснати измервания) (Условие 9.5.3.)  

Осъществен е пренос на данните в реално време за серен диоксид, фини 

прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди от пункта за мониторинг в с. Полски 

Градец до „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, регионалния диспечерски пункт в 

РИОСВ - Стара Загора и от там в Централния диспечерски пункт в ИАОС - 

София (Условие 9.5.3.1). 

На инсталираните системи за собствени непрекъснати измервания е 

осигурено калибриране и са извършени годишни контролни тестове, съгласно 

изискванията на EN 14181 (AST). Тестовете са възложени и извършени от 
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лаборатория за изпитване ЕНЕРДЖИ ЛАБ към ЕНЕРДЖИ МАКС ЕООД, 

акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 (Условие 9.5.3.2). 

С писмо наш Изх. № 38462/31.10.2019г. в РИОСВ - Стара Загора е 

внесена окомплектованата информация относно дейностите извършени през 

2019г. за осигуряване качество на инсталираните системи за собствени 

непрекъснати измервания на СОИ, съгласно изискванията на БДС EN 

14181:2015. 

Съгласно Условие 9.6.1. дружеството извършва собствени непрекъснати 

измервания (СНИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, 

съгласно Таблица 9.6.4.2 (актуализирана с Решение № 50-Н0-И0-А5/2018г.) на 

Комин 1 H=135m на СОИ 1/2 (блок 1 и блок 2);  Комин  2 H=135m на СОИ 3/4 

(блок 3 и блок 4); Комин H=135m-5/6 на СОИ 5/6  на (блок 5 и блок 6); Комин 

H=135m-7 на СОИ 7 (блок 7); Комин H=135m-8 на СОИ 8 (блок 8) и СНИ на 

качеството на атмосферния въздух в приземния слой с автоматичната 

измервателна станция в с. Полски Градец.  

Подробна информация за резултатите от СНИ на всички СОИ се 

представят с месечните доклади в РИОСВ - Стара Загора. Годишните доклади с 

резултати от СНИ за 2019г. са представени в РИОСВ - Стара Загора с писмо 

наш Изх. № 5871/17.02.2020г. 

Обобщена информация за резултатите от СНИ на инсталацията е 

представена в Таблица 2 на ПРИЛОЖЕНИЕ I. 

Съгласно Условие 9.6.2.2. (актуализирано с Решение № 50-Н0-И0-

А5/2018г.) през 2019г. са извършени собствени периодични измервания (СПИ) 

на общите емисии живак в отпадъчните газове след сероочистващите 

инсталации, съгласно Таблица 9.6.4.2 (актуализирана с Решение № 50-Н0-И0-

А5/2018г.) при спазване на регламентираните срокове в таблицата и 

изискванията на Наредба № 6 от 26 март 1999г. за реда и начина за измерване 

на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 

неподвижни източници. Изготвен доклад, съгласно чл. 39, ал.1 от Наредба №6 

от 26.03.1999г., с резултати от извършени собствени периодични измервания на 

концентрациите на общите емисии живак в отпадъчните газове, изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижните точкови източници (след СОИ). 

Докладът е представен в РИОСВ - гр. Стара Загора с писмо наш Изх. № 

4000/31.01.2020г. В Таблица 2 на ПРИЛОЖЕНИЕ I към настоящия доклад са 

представени обобщените резултати от извършените СПИ. 

 

2019_Konstativen%20protokol_KR%2050_A4.pdf
2020_31.01_Doklad%20SPI_Hg_4000.pdf
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Съгласно Условие 9.6.4. През 2019г. не е извършван мониторинг на 

емисиите от газовия кладенец на клетката за неопасни (битови) отпадъци на 

депо за инертни, строителни, опасни и неопасни отпадъци (ДИСОНО), поради 

това че в клетката не са депонирани отпадъци. 

Съгласно Условие 9.7.1. (актуализирано с Решение № 50-Н0-И0-

А5/2018г.) резултатите от мониторинга на емисиите вредни вещества в 

отпадъчните газове за всяка календарна година отделно се документира и 

съхранява в отдел „Екология”. При поискване се предоставя на компетентния 

орган.  

Съгласно Условие 9.7.2. и Условие 10.5. от комплексното разрешително 

емисиите от площадката са докладвани в информационната система за 

докладване по европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители. 

Информацията на хартиен носител е представена в РИОСВ-Стара Загора с 

писмо наш Изх. № 10823/25.03.2020г. 

Съгласно Условие 9.7.4. на КР №50/2005г.: 

През 2019г. не са постъпвали оплаквания във връзка с емисии на 

интензивно миришещи вещества  генерирани от дейностите на площадката  на  

електроцентралата. 

 

Докладване по Условие 9.7 

 

ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО: КОМИН №1 H=135 m,  

СОИ 1/2 (блок 1 и блок 2) - ГОДИШЕН ДОКЛАД 

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

Не са констатирани несъответствия на контролираните замърсители, 

отчетени от системата за собствени непрекъснати измервания, с определените в 

КР №50/2005г. норми за допустими емисии на всички средномесечни 

стойности, както и нормите за допустими емисии на всички среднодневни и 

средночасови стойности за замърсители азотни оксиди, въглероден оксид и 

прах. 

Инсталацията е работила с неизправни пречиствателни съоръжения за 

периода на докладване съответно: 
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Начало Край Продължителност 
Причина 

дата/час дата/час часа 

12.08.2019г. 07:35ч. 12.08.2019г. 10:32ч. 2:57 
Отстраняване пропуск 

суров газ на ЕК3 и ЕК4 

12.08.2019г. 10:46ч. 13.08.2019г. 15:47ч. 29:01 
Отстраняване пропуск 

суров газ на ЕК3 и ЕК5 

22.08.2019г. 09:02ч. 22.08.2019г. 10:46ч. 1:44 
Изпробване на АВР на 

трансформатор СОИ (1-4) 

23.12.2019г. 09:10ч. 23.12.2019г. 11:32ч. 2:22 Линия сервизен въздух 

Общо часове с неизправно пречиствателно 

съоръжение: 
36:04 

 

 

ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО: КОМИН №2 H=135 m,  

СОИ 3/4 (блок 3 и блок 4) - ГОДИШЕН ДОКЛАД 

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

Не са констатирани несъответствия на контролираните замърсители, 

отчетени от системата за собствени непрекъснати измервания, с определените в 

КР №50/2005г. норми за допустими емисии на всички средномесечни 

стойности, както и нормите за допустими емисии на всички среднодневни и 

средночасови стойности за замърсители азотни оксиди, въглероден оксид и 

прах. 

Инсталацията е работила с неизправни пречиствателни съоръжения за 

периода на докладване съответно: 

 

Начало Край Продължителност 
Причина 

дата/час дата/час часа 

12.01.2019г. 12:10ч. 12.01.2019г. 14:24ч. 2:14 Пропуск абсорбер 

22.08.2019г. 09:07ч. 22.08.2019г. 10:38ч. 1:31 

Изпробване на АВР на 

трансформатор  

СОИ (1-4) 

23.12.2019г. 09:20ч. 23.12.2019г. 11:36ч. 2:16 Линия сервизен въздух 

Общо часове с неизправно 

пречиствателно съоръжение: 
6:01  
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ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО: КОМИН H=135 m-5/6,  

СОИ 5/6 (блок 5 и блок 6) - ГОДИШЕН ДОКЛАД 

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

Не са констатирани несъответствия на контролираните замърсители, 

отчетени от системата за собствени непрекъснати измервания, с определените в 

КР №50/2005г. норми за допустими емисии на всички средномесечни 

стойности, както и нормите за допустими емисии на всички среднодневни и 

средночасови стойности за замърсители азотни оксиди, въглероден оксид и 

прах. 

Инсталацията е работила с неизправни пречиствателни съоръжения за 

периода на докладване съответно: 

Начало Край Продължителност 
Причина 

дата/час дата/час часа 

08.01.2019г. 13:30ч. 08.01.2019г. 14:45ч. 1:15 Пропуск в абсорбер 

13.01.2019г. 13:29ч. 13.01.2019г. 14:34ч. 1:05 Пропуск в абсорбер 

30.01.2019г. 12:05ч. 30.01.2019г. 14:16ч. 2:11 Пропуск в абсорбер 

15.07.2019г. 13:47ч. 15.07.2019г. 17:57ч. 4:10 Аварийно (ЕК10 резерв) 

03.12.2019г. 09:50ч. 03.12.2019г. 15:39ч. 5:49 
Отсраняване на пропуск 

суров газ на вход СОИ 

Общо часове с неизправно 

пречиствателно съоръжение: 
14:30 

 

 

 

ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО: КОМИН H=135 m-7,  

СОИ 7 (блок 7) - ГОДИШЕН ДОКЛАД 

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

Не са констатирани несъответствия на контролираните замърсители, 

отчетени от системата за собствени непрекъснати измервания, с определените в 

КР №50/2005г. норми за допустими емисии на всички средномесечни 

стойности, както и нормите за допустими емисии на всички среднодневни и 

средночасови стойности за замърсители азотни оксиди, въглероден оксид и 

прах. 

Инсталацията е работила с неизправни пречиствателни съоръжения за 

периода на докладване съответно: 
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ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО: КОМИН H=135 m-8,  

СОИ 8 (блок 8) - ГОДИШЕН ДОКЛАД 

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 

Не са констатирани несъответствия на контролираните замърсители, 

отчетени от системата за собствени непрекъснати измервания, с определените в 

КР №50/2005г. норми за допустими емисии на всички средномесечни 

стойности, както и нормите за допустими емисии на всички среднодневни и 

средночасови стойности за замърсители азотни оксиди, въглероден оксид и 

прах.  

През 2019г. инсталацията не е работила с неизправни пречиствателни 

съоръжения. 

 

 

СНИ 

Качество на атмосферния въздух в с. Полски Градец 

ГОДИШНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО 
 

Съгласно Условие 9.5.3. на КР № 50/2005 г. дружеството поддържа 

пункт за мониторинг на нивата на серен диоксид, фини прахови частици 

(ФПЧ10) и азотни оксиди в атмосферния въздух в с. Полски Градец.  
 

 

Начало Край Продължителност 
Причина 

дата/час дата/час часа 

21.10.2019г. 11:14ч. 21.10.2019г. 14:00ч. 2:46 Пропуск абсорбер 

27.11.2019г. 11:20ч. 27.11.2019г. 13:02ч. 1:42 
Пропуск газоход суров газ 

на вход в абсорбер 7 

28.11.2019г. 09:15ч. 28.11.2019г. 12:20ч. 3:05 Пропуск абсорбер 

Общо часове с неизправно пречиствателно 

съоръжение: 
7:33 
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2019г. 

ПРОВЕРКА 

на валидността при обобщаване на данните за периода 

01.01.2019г. ÷ 31.12.2019г. 

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019г. ÷ 31.12.2019г. 

Серен диоксид  

(SO2) 

Азотен диоксид  

(NO2) 

Финни прахови частици 

(ФПЧ 10) 

Брой 

измервания 

за месец 

Брой 

стойности 

за месец 

Регистрирани валидни стойности 

по месеци за 2019г. 

СДН ОЧЗ  

[µg/m3] 

Брой 

допустими 

превишения 

на СДН ОЧЗ  

за календарна 

година 

СЧН ОЧЗ 

[µg/m3] 

Брой 

допустими 

превишения 

на СЧН ОЧЗ 

за календарна  

година 

СГН ОЧЗ 

40 µg/m3; 

 

СЧН ОЧЗ 

[µg/m3] 

Брой 

допустими 

превишения 

на СЧН ОЧЗ 

за календарна 

година 

СГН ОЧЗ 

40 µg/m3; 

 

СДН ОЧЗ,  

[µg/m3] 

Брой допустими 

превишения на 

СДН ОЧЗ за 

календарната 

година 

SO2 NО2 ФПЧ10 

Минимум 

валидни  

данни  

75 % 

125 3 бр. 350 24 бр. 200 18 бр. 50 35 бр. 

Януари 2976 744 744 744 744 100.00 13.42 0 13.41 0 7.47 0 19.45 0 

Февруари 2688 672 672 672 672 100.00 13.94 0 13.84 0 7.96 0 20.08 0 

Март 2972 743 743 743 743 100.00 4.81 0 4.80 0 5.34 0 11.37 0 

Април 2880 720 720 720 720 100.00 5.86 0 5.87 1 4.81 0 12.69 0 

Май 2976 744 743 743 743 99.87 6.20 0 6.55 0 4.63 0 11.61 0 

Юни 2880 720 717 717 717 99.58 10.41 0 10.43 0 8.13 0 10.67 0 

Юли 2976 744 742 742 742 99.73 10.85 0 10.79 0 4.36 0 15.61 0 

Август 2976 744 742 742 742 99.73 12.73 0 12.00 0 4.05 0 18.80 0 

Септември 2880 720 717 717 717 99.58 12.69 0 12.75 0 4.15 0 14.57 0 

Октомври 2980 745 745 745 745 100.00 20.47 0 20.55 0 5.36 0 10.09 0 

Ноември 2880 720 720 720 720 100.00 18.20 0 17.47 1 4.32 0 9.19 0 

Декември 2976 744 744 744 744 100.00 21.91 0 21.90 0 6.71 0 12.84 0 

2019г. 35040 8760 8749 8749 8749 99.87 12.62 0 12.53 2 5.61 0 13.91 0 

Съот- 

ветствие 
          Да Да Да Да Да Да Да Да Да 
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Докладване по условие 9.7.7 за веществата и техните количества 

свързани с прилагането на ЕРЕВВ 
 

Изчислени емисии изпуснати от „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД 

през 2019г. 
 

Точков източник 
SO2 NOx Прах СО 

[ t/y ] [ t/y ] [ t/y ] [ t/y ] 

Бл. 1 и Бл. 2 
с вкл. СОИ  2 510.558   801.189   5.952   4.166 

с изкл. СОИ  1 034.273   18.413   5.879   1.707 

Бл. 3 и Бл. 4 
с вкл. СОИ  4 009.605  1 212.900   5.343   1.799 

с изкл. СОИ   71.292   1.265   0.404   0.117 

Бл. 5 и Бл. 6 
с вкл. СОИ  2 830.385  1 081.163   12.710   7.527 

с изкл. СОИ  1 296.150   23.151   3.676   2.142 

Бл. 7 
с вкл. СОИ  2 604.698   674.555   26.390   1.506 

с изкл. СОИ   447.145   7.989   1.269   0.738 

Бл. 8 
с вкл. СОИ   658.259   191.036   8.034   0.396 

с изкл. СОИ   207.798   3.704   0.588   0.344 

Общо за ТЕЦ  15 670.163  4 015.365   70.245   20.442 

 

 

Съгласно действащата технологична схема в „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” 

ЕАД се формират следните потоци отпадъчни води: 

• отработени води от охлаждащите контури на Блокове от 1 до 6. Тези 

води са с непроменен химичен състав и се връщат в яз. „Бял кладенец”; 

• отпадъчни води от приетата схема за хидроизвоз на сгуропепелния 

отпадък от котлите в централата (пепел от димните газове, уловена в 

електрофилтрите и шлака от дъното на котлите). 

Хидротранспорта на сгуропепелината се осъществява с помощта на 3 

багерни помпени станции. Сгуропепелината се транспортира до Сгуроотвала, 

състоящ се от три алтернативно работещи басейни, които играят ролята на 

утаители. От работещия басейн се формират два потока отпадъчни води: 

- избистрени води, формирани в резултат на протичащите утаителни 

процеси в басейна, които се отвеждат през преливниците му в помпена станция 

„Избистрени води” (ПСИВ). Тези води се характеризират с високо съдържание 

на сулфатни йони. 

- дренажни води, формирани в резултат на дрениране на утаената 

сгуропепелна маса, които и се отвеждат от дъното на басейна в помпена 

4.3    Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води
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станция дренажни води (ПСДрВ). Тези води се характеризират с високо 

съдържание на сулфатни йони. 

• отпадъчни води от сепарираща шахта в мазутно стопанство. 

Отвеждат се в системата за хидротранспорт на сгуропепелината към 

Сгуроотвала. 

• отпадъчни води от цех ХВО и Р. Формират се главно при 

регенериране и промивка на йонообменните филтри. Характеризират се с 

променящ се в широки граници от киселинен до алкален характер в резултат от 

влаганите за регенерацията кисели и алкални разтвори, съответно сярна 

киселина и натриева основа. Отвеждат се в системата за хидроизвоз на 

сгуропепелината. 

• води от миене на площадките и дъждовни води; 

• води от миене на въглищно стопанството (след шламови помпени 

станции). 

Двата потока се характеризират главно с високо съдържание на 

неразтворени вещества. Отвеждат се в системата за хидроизвоз на 

сгуропепелината.  

• отпадъчни води от продувка на оборотния охлаждащ цикъл на блок 7 

и блок 8. Отвеждат се в цикъла на оборотни води. 

• отпадъчни води от Сероочистващите инсталации (СОИ). При 

механично обезводняване на суспензията, филтрата се връща отново в скрубера 

и само 10 t/h се отвеждат в системата на сгуропепелоизвоза. Съставът на тези 

води се определя от разтворимостта на СаSО4 2H2O. 

• битово-фекални отпадъчни води, формирани от хигиенно-санитарните 

възли на територията на централата. Постъпват в Пречиствателна станция 

„Битово-фекални води” (ПСБФВ) и се заустват в Северен преливен канал.   

Северен преливен канал води началото си от яз. „Овчарица”. 

Предназначен е за отвеждане на високите преливни води от язовира, преминава 

през територията на централата и стига до язовир „Ковачево”. Това е 

единственият възможен път за евентуално заустване на отпадъчни води извън 

централата.  

Всички отпадъчни води, формирани от дейността на централата са 

включени в затворени цикли. 
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Условно чистите охлаждащите води за блокове от 1 до 6 се връщат в яз. 

„Бял кладенец”, от него в яз. „Овчарица”, откъдето отново постъпват в 

централата. 

Формираните отпадъчните води от цех ХВО и Р, мазутно стопанство, 

миене на площадките и сероочистващите инсталации (СОИ) постъпват в 

Багерни помпени станции (БПС 1, 2 и 3) и се включват в системата на 

хидросгуроизвоза към Сгуроотвала.  

Отпадъчните води от продувката на Циркулационна охлаждаща система 

(ЦОС) на Блок 7 и Блок 8 се подават към СмПС 2 и се включват в оборотния 

цикъл на хидросгуроизвоза към Сгуроотвала. 

Дренажните води от Сгуроотвала чрез Помпена станция „Дренажни 

води” (ПСДрВ) постъпват в производствено-пожарен колектор. 

Избистрените води от Сгуроотвала, чрез Помпена станция „Избистрени 

води” (ПСИВ 1 и 2) се подават към Смивни помпени станции (СмПС 1, 2 и 3) и 

се включват в оборотния цикъл на отпадъчни води. Прилива от ПСИВ се 

зауства в Северен преливен канал.  

В Северен преливен канал, както вече беше описано се заустват  

отпадъчни води от Пречиствателна станция „Битово-фекални води” (ПСБФВ), 

прилива от Помпена станция „Избистрени води” (ПСИВ), част от площадкова 

дъждовна канализация и скатни води от източна и северна страна на 

Сгуроотвала. 

Северен преливен канал зауства отпадъчните води в междинен водоем, от 

който посредством Помпена станция „Преливни води” се подава към 

производствено-пожарен тръбопровод и се използва за: 

- противопожарни нужди; 

- миене на площадките; 

- добавка към системата на хидросгуроизвоза. 

По този начин всички отпадъчни води, формирани от дейността на 

централата се включват в затворени цикли. 

Осъществен е напълно затворен цикъл. 

Евентуално замърсяване и преливане в яз. „Ковачево” може да се получи 

в случай на обилни валежи, снеготопене, повишаване нивото на подпочвени 

води и нивото на яз „Овчарица”, и при възникване на необходимост от 

изпускане на високото водно ниво от яз. „Овчарица” в Северен преливен канал. 

При такива обстоятелства нивото на Северен преливен канал се повишава. 

Помпена станция „Преливни води” (ПСПрВ), която изпълнява ролята на 
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междинен (оборотен) басейн, от където отпадъчните води от централата се 

връщат в оборотният цикъл на отпадъчните води не може да поеме повишените 

водни количества и се стига до преливане към яз. „Ковачево”. 

Веднъж месечно се извършва мониторинг по показатели съгласно КР 

№50/2005г. Мониторингът през 2019г. е възложен и извършен от акредитирана 

изпитвателна лаборатория „Води и горива“ при „АМЕЕС“ ООД, използваща 

методи за анализ определени в Таблица 10.1.4.1 (актуализирана с Решение № 

50-Н0-И0-А4/2017г.). Емисиите на замърсителите са следствие от 

експлоатацията на централата. 

           Неразтворени вещества 

Неразтворените вещества се отделят в цикъла на сгуроизвоза. Недоброто 

избистряне на водата в Сгуроотвала би довело до превишаване на 

индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО). 

Нефтопродукти 

Евентуалното наличие на емисии на нефтопродукти в отпадъчните води 

са в резултат от миене на площадките. 

Хром, мед и цинк 

Предполага се, че емисиите на тези метали е следствие от протичащи 

корозивни процеси. Трябва да се отбележи, че резултатите от мониторинга не 

отчитат превишаване на ИЕО по тези показатели. 

Желязо 

Емисиите от желязо са следствие от протичащи корозивни процеси. 

  ХПК 

Химична потребност от кислород е мярка за количество кислород, 

необходимо за химичното окисляване на органичната материя с калиев 

бихромат до въглероден диоксид и вода и окисляеми неорганични вещества 

(метални йони в нисшата си валентност). Резултатите от мониторинга не 

показват превишение на ИЕО, което показва ниска замърсеност на отпадъчните 

води с органични вещества. 

БПК 5 

Биологично потребен кислород за 5 дни е количеството кислород  

необходимо за аеробните микроорганизми при биохимичното окисление на 

въглерод-съдържащите органични вещества. БПК е показател за качеството на 

водите и степента на органичното им замърсяване. Резултатите от мониторинга 

не показват превишение на ИЕО по този показател. 
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Разработени са и се изпълняват инструкции за: 

• поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, 

осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения за 

производствени отпадъчни води (сепарираща шахта за отпадъчни води от 

мазутно стопанство към Горивната инсталация за производство на 

електроенергия) и каломаслоуловител (за отпадъчните води от измиване на 

сметовозните машини и контейнери към инсталация „Депо за инертни, 

строителни, опасни и неопасни отпадъци”) (Условие 10.1.1.3., Условие 

10.1.1.2. и Условие 10.1.1.1. (актуализирано с Решение № 50-Н0-И0-

А4/2017г.)); 

• за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на 

контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение, с 

определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2. на разрешителното, 

установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи 

действия, документиране и докладване на резултатите (Условие  10.1.1.5.1, 

Условие  10.1.1.6.3. и Условие 10.1.1.6.3.1.); 

• методика за изчисляване на количествата зауствани  отпадъчни води 

от дейността на ТЕЦ „МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД в яз. „Ковачево” (Условие 

10.1.4.3., актуализирано с Решение № 50-Н0-И0-А4/2017г.); 

• поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, 

осигуряващи оптимален работен режим на ПСБФВ (Условие 10.3.1.3. и 

Условие 10.3.1.2.); 

• за периодична оценка на съответствие на измерените стойностите на 

контролираните параметри на ПСБФВ, с определените оптимални такива по 

Условие 10.3.1.2. на разрешителното, установяване на причините за 

несъответствие и предприемане на коригиращи действия, документиране и 

докладване на резултатите (Условие 10.3.1.5.1. и Условие 10.3.1.6.); 

• за поддържане на оптималните стойности на технологичните 

параметри, осигуряващи оптимален работен режим на Локално пречиствателно 

съоръжение (ЛПС) за дъждовни води, формирани в зоната на Склад за варовик, 

документиране и докладване (Условие 10.4.1.3., Условие 10.4.1.6.2. и Условие 

10.4.1.6.3.1.); 

• за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на 

контролираните параметри на Локално пречиствателно съоръжение (ЛПС) за 

дъждовни води формирани в зоната на Склад за варовик, установяване на 

причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия, 

(Условие 10.4.1.5.1., Условие 10.4.1.6.2. и  Условие 10.4.1.6.3.1.) 
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Съгласно Условия 10.1.1.2., 10.1.1.3., 10.1.1.4. и 10.1.1.5.1 е изготвена 

документация, изпълняват се инструкциите за поддържане на оптимални 

стойности на контролираните параметри, извършва се ежемесечен мониторинг. 

Прилагат се инструкциите за периодична оценка на съответствието, включващи 

установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи 

действия. При превишения на ИЕО се съставят протоколи за несъответствие и 

се набелязват мерки за отстраняването им в максимално кратки срокове. 

Условие 10.1.1.3. сепарираща шахта, каломаслоулавител на 

ДИСОНО 

Извършени 12 бр. проверки на сепарираща шахта.  

Не са констатирани превишения на ИЕО през 2019г. 

През 2019г. на депото не са депонирани отпадъци в клетката за неопасни 

отпадъци и клетката за строителни отпадъци. По тази причина не е извършван 

мониторинг на каломаслоуловителя на ДИСОНО. 

Условие 10.1.4.1. 

Извършени 12 бр. проверки съгласно мониторинга на смесен поток 

отпадъчни води, точка за пробовземане  №2 „изход Северен преливен канал”. 

По показател сулфати при ИЕО от 400 mg/dm3 при всяко пробовземане и 

анализ се отчита превишение на ИЕО, съгласно КР. Причината за 

превишението е естеството на изгореното гориво и въведения оборотен цикъл 

на отпадъчните води. Средно годишната концентрация на сулфати в отпадъчни 

води за 2019г. е 1938.22 mg/dm3. По показатели рН, неразтворени вещества, 

нефтопродукти, желязо, мед, цинк, хром и остатъчен хлор не са констатирани 

превишения на ИЕО.  

 В пробовземна точка №1, яз. „Ковачево” (точка на заустване) са 

извършени 12 бр. проверки. Констатирани са превишения на ИЕО по 

отношение на показател сулфати. При всяко пробовземане и анализ се отчита 

превишаване на ИЕО. Средно годишната концентрация на сулфати за 2019г. е 

1809.60 mg/dm3. 

Заключение: 

1. Поддържане на нормално съотношение вода : твърди вещества (18:1). 

При висока концентрация на твърди вещества има реална опасност от 

запушване на тръбопроводите; 

2. Осигуряване почистване на северен преливен канал от растителност и 

наслагвана пепелина.    
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Условие 10.1.4.1.1., мониторинг на метеорологичните данни на 

ДИСОНО 

През 2019г. на депото не са депонирани отпадъци в клетката за неопасни 

отпадъци и клетката за строителни отпадъци. По тази причина не е извършван 

мониторинг на метеорологичните данни.  

Условие 10.1.4.2., мониторинг на инфилтрата от клетка за битови 

отпадъци на ДИСОНО 

През 2019г. на депото не са депонирани отпадъци в клетката за неопасни 

(битови) отпадъци. По тази причина не е извършван мониторинг на инфилтрата 

от клетката за неопасни отпадъци.   

Условие 10.1.4.3. Монтирано сертифицирано измервателно устройство за 

измерване на количествата зауствани отпадъчни води на изход Северен 

преливен канал. Всеки месец показанията се записват във въведения за целта 

дневник и докладват в РИОСВ-Стара Загора и БД ИБР. На 26.06.2017г. 

измервателното устройството е калибрирано. Издаден Протокол за извършване 

на калибриране на място. Периодичността на проверките за този тип 

разходомери и три години. 

 През 2017г. монтирано сертифицирано измервателно устройство, на вход 

на Северен преливен канал, за измерване на количествата повърхностни води 

изпуснати от яз. „Овчарица“ в Северен преливен канал. Всеки месец 

показанията се записват във въведения за целта дневник. Периодичността на 

проверките за този тип разходомери е три години.   

През 2019г. не е възниквала необходимост от прилагане на методиката за 

изчисляване на количествата зауствани  отпадъчни води от дейността на ТЕЦ 

„МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД в яз. „Ковачево”. 

Условие 10.2.4.2, Охлаждащи води 

Извършени проверки 12 броя. 

Не са констатирани превишения на ИЕО за 2019г. 

Съгласно Условия 10.3.1.2, 10.3.1.3, 10.3.1.4 и 10.3.1.5.1 е изготвена 

документация, прилагат се инструкции за поддържане на оптимални стойности 

на контролираните параметри и честота на мониторинг на ПСБФВ, извършва се 

ежемесечен мониторинг и се прилага инструкция за периодична проверка на 

съответствието. 
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Условие 10.3.1.6.3, ПСБФВ 

Извършени 12 бр. проверки.  

Не са констатирани превишения на ИЕО през 2019г. 

Условие 10.4.1.1. (актуализирано с Решение № 50-Н0-И0-А5/2018г.) 

От 2014г. се експлоатира Локално пречиствателно съоръжение (ЛПС) за 

дъждовни води формирани в зоната на Склад за варовик. Определени са и са 

документирани технологичните параметри. Разработени са и се прилагат 

инструкции осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното 

съоръжение. Проверките се документират във въведения за целта дневник 

Извършени 2 бр. проверки. Не са констатирани несъответствия.  

Докладване по Условие 10.5 

Ежемесечно до 5-то число на текущия месец упълномощено лице от цех 

КИП и А, УИС системи отчита показанията на измервателните устройства 

монтирани на вход и изход Северен преливен канал и ги документира във 

въведения за целта дневник. Копие от дневника ежемесечно се представя в 

отдел „Екология”. Ежемесечно ръководител отдел „Екология” докладва 

показанията на измервателното устройство монтирано на изход Северен 

преливен канал в РИОСВ - Стара Загора и БД „Източнобеломорски район” - 

Пловдив, и изпраща копия от протоколите от изпитване от извършения 

мониторинг.  

На 01.10.2019г. по време на месечното отчитане на показанията на 

сертифицираното измервателно устройство монтирано на изход „Северен 

преливен канал” към яз. „Ковачево”, от упълномощени лица в дружеството,  е 

констатиран проблем в показанията на устройството. Устройството отчита 

прилив (Q = 1m3) към яз. „Ковачево” без визуално наличие на прилив на води 

от „Северен преливен канал” в яз. „Ковачево”. Водното ниво на „Северен 

преливен канал” е под преливния ръб.  

Горе описаната констатация за наличие на отчетен прилив от 

устройството и ниско водно ниво на „Северен преливен канал” е установена и 

от експерти на РИОСВ-Стара Загора по време на извършена комплексна 

проверка на дружеството за изпълнение на условията на КР №50/2005г. 

документирана в Констативен протокол № 007163 / 03.10.2019г. 

С писмо наш Изх. № 37728/25.10.2019г. до РИОСВ - Стара Загора, с 

копие до БД ИБР - Пловдив, басейнова дирекция е информирана  за 

констатирания проблем. 

2019_Konstativen%20protokol_KR%2050_A4.pdf
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На 24.10.2019г. по време на извършена проверка във връзка със 

задължителен емисионен контрол за спазване на ИЕО съгласно КР №50/2005г. 

от експерти на РИОСВ-Стара Загора показанията на устройството са 8 805 520 

m3, Qмом = 0.0 m3. Устройството отчита прилив към в яз. „Ковачево” от 174 m3 

от извършената предходна проверка, при ниско ниво на водите в „Северен 

преливен канал”. Водното ниво в „Северен преливен канал” е приблизително 

0.30 ÷ 0.40 m под преливния ръб на „Северен преливен канал”. Констатациите 

са документирани в Протокол от проверка № П-0000085 / 24.10.2019г. на 

РИОСВ - Стара Загора.  

Направено е Предписание да се представи писмена информация за 

причините довели до отчетената разлика в показанията на разходомерното 

устройство на изход Северен преливен канал в срок до 25.11.2019г. и да се 

представи в РИОСВ и БД ИБР - Пловдив. 

Предписанието е изпълнено в срок. С писмо наш Изх. № 

41080/22.11.2019г. в РИОСВ - Стара Загора, с копие до БД ИБР - Пловдив е 

представена писмена информация за причините довели до отчетената разлика в 

показанията на сертифицираното измервателно устройство и предприетите 

действия. 

През 2019г. не е възниквала необходимост от свободното изпускане на 

повърхностни води от яз. „Овчарица” в Северен преливен канал. Няма 

заустване на отпадъчни води от Северен преливен канал в яз. „Ковачево”. 

Докладване по Условие 10.6.8. 

  С писмо наш Изх. № 3852/30.01.2020г. копие от дневниците с 

показанията на разходомерните устройства и Декларациите по чл. 194б, ал.1 от 

Закона за водите, образец Приложение №1 и Приложение №7, са изпратени в 

БД „Източнобеломорски район” - Пловдив.  

В изпълнение на чл. 194б, ал.2 от Закона за водите „ТЕЦ МАРИЦА 

ИЗТОК 2” ЕАД в срок (03.02.2020г.) внася дължимите такси.     

 

 

  В „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД е разработен и се изпълнява 

„Регламент за движение и управление на отпадъците образувани на 

територията на площадката” (Р-ОС-01) от Системата за управление на околната 

среда. Регламента осигурява екологосъобразното управление на отпадъците 

образувани на територията на площадката на дружеството като съвкупност от 

права и задължения, решения и дейности, свързани с образуването и 

4.4    Управление на отпадъците
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третирането им, както и мерките, и формите на контрол на тези дейности за 

защита на околната среда и човешкото здраве, спазване йерархията при 

управлението на отпадъците (приоритетно предаване за оползотворяване в т.ч. 

рециклиране на отпадъци пред операцията по обезвреждане), определяне 

изискванията, правомощията и отговорностите на персонала в структурните 

единици по управление движението на образуваните на територията на „ТЕЦ 

МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД отпадъци. 

  Със заповед на Изпълнителния директор са упълномощени 

отговорниците по управление на отпадъците по цехове / отдели, които имат 

задължение да извършват контрол на образуваните на площадката отпадъци. Да 

контролират правилното разделно събиране на отпадъците и предаването им на 

регламентираните площадки за тяхното предварително съхраняване, да 

документират и съхраняват съпътстващата ги документация. 

Разработени са и се прилагат инструкциите за измерване на образуваните 

количества отпадъци и изчисление на стойностите на годишните норми за 

ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се 

генерират пряко от производствения процес) в съответствие с условията на 

комплексното разрешително, документиране и докладване, съгласно Условие 

11.7.2., Условие 11.7.1, Условие 11.9.2. и Условие 11.1.2.  (поставено с 

решение № 50-Н0-И0-А4/2017г.). Резултатите се документират във въведените 

за целта дневници по процедура ПР 8.2.4-2-2 „Мониторинг и измерване на 

резултатността на дейността по отношение на околната среда”. 

Разработени са и се прилагат инструкциите за оценка на съответствието 

на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите за 

норми за ефективност при образуване на отпадъци (само за отпадъците, които 

се генерират пряко в производствения процес), с определените такива в 

условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия, документиране и докладване на 

резултатите, съгласно Условие 11.7.3. и Условие 11.9.2. Резултатите се 

документират във въведените за целта дневници по процедура ПР 8.2.4-2-2 

„Мониторинг и измерване на резултатността на дейността по отношение на 

околната среда”. 

Ежемесечно се извършва оценка на съответствието на отпадъците, които 

се генерират пряко в производствения процес с определените норми в Условие 

11.1.1. (актуализирано с решение № 50-Н0-И0-А4/2017г.). 

Оценка на съответствието: През отчетната 2019г. не са констатирани 

несъответствия по отношение на определените в Условие 11.1.1. 

(актуализирано с решение № 50-Н0-И0-А4/2017г.) годишни количества (t/y) и 
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годишни норми за ефективност (t/MWh), само за отпадъците, които се 

генерират пряко от производствения процес на Горивната инсталация за 

производство на електроенергия. 

За периода 2015г. ÷ 2019г. съгласно действащото за периода КР, не са 

констатирани несъответствия.  

Съгласно Условие 11.3.4. (актуализирано с Решение № 50-Н0-И0-

А4/2017 г.) стриктно се контролира спазването на сроковете за предварително 

съхраняване на отпадъците посочени в Условие 11.3.6.1. (актуализирано с 

Решение № 50-Н0-И0-А4/2017 г.), съответно срок не по-дълъг от: 

• три години при последващо предаване за оползотворяване; 

• една година при последващо предаване за обезвреждане. 

Оценка на съответствието: За периода 2015г. ÷ 2019г., съгласно 

действащото за периода КР, не са констатирани несъответствия по отношение 

сроковете за предварително съхраняване на отпадъците на площадката.  

В изпълнение на Условие 11.3.5. (актуализирано с Решение №50-Н0-

И0-А4/2017г.) в РИОСВ-Стара Загора, в срок, е представен „План на 

площадката с означени местата за предварително съхранение на всички 

отпадъци образувани на площадката”. При планирана промяна на мястото за 

съхраняване на образуваните на площадката отпадъци ще се представя в 

РИОСВ-Стара Загора актуализация на плана, в срок един месец преди 

осъществяване на промяната. 

Условие 11.3.6. (актуализирано с Решение №50-Н0-И0-А4/2017г.) 

предварително съхраняване на опасни отпадъци. 

Отпадъчните масла (класифицирани като опасен отпадък) се събират 

разделно по кодове в метални резервоари и/или варели на Площадка 03, 

обособена част в Маслено стопанство. Площадката е бетонирана и оборудвана 

с приемателни съдове. Съдовете са затворени, химически устойчиви спрямо 

отработените масла, снабдени с табели, с кода на отпадъка и надпис „опасен 

отпадък”, събирателни вани / обваловка, за улавяне на евентуален теч и 

недопускане на разливане или изтичане на площадката.  

Отпадък код 15 02 02* (Абсорбенти, филтърни материали (включително 

маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни 

облекла, замърсени с опасни вещества) се събират в метални варели. 

Събирането на изолационни материали, съдържащи азбест, отпадък код 

17 06 01* се извършва в мястото на образуване. Отпадъкът се опакова в двойни 

полиетиленови торби „big bag”, с цел намаляване обема и предотвратяване на 
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запрашаването. Извозва се до „Депо за инертни, строителни, опасни и неопасни 

отпадъци (ДИСОНО)” за извършване на операция по обезвреждане код D5, в 

клетката за опасни отпадъци. 

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества (опаковки от бои, разредители) - 15 01 10* се събират 

разделно и депонират в клетката за опасни отпадъци на ДИСОНО. 

Предварителното съхранение на  оловни акумулаторни батерии - 16 06 

01* се извършва в обособен склад, в склад Втора употреба. Акумулаторите са 

поставени на палети, върху събирателни вани. Складът е закрито помещението, 

заключен и снабден с табела, с кода на отпадъка и надпис „опасен отпадък”. В 

непосредствена близост има наличност на сорбент. Помещението е 

пожаробезопасно и  няма връзка с канализацията.  

Условие 11.3.6.1. (поставено с Решение №50-Н0-И0-А4/2017г.) 

предварително съхраняване на отпадъци. 

Площадките за предварително съхраняване на отпадъци на площадката са 

изградени съгласно, изискванията към съответния отпадък. Отпадъците се 

съхраняват разделно по кодове в съответствие с различните изисквания към 

тях. Не се позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване 

на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни 

отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци. 

Съпровождащата отпадъците документация се води от упълномощените със 

заповед на Изпълнителния директор лица в цехове/отдели, отговорни за 

площадките за предварително съхраняване. 

1. Площадките са с трайна настилка. 

2. Обозначени (снабдени с табели за предназначението им). 

3. Оградени, с ограничен достъп и обособени места за съхраняване на 

съответният отпадък, снабден с табела с кода на отпадъка.  

4. Предварително съхраняване на опасните отпадъци се разрешава само 

на Площадка 03 при спазване на определените изисквания за безопасно 

съхранение. 

 При наличие на техническа възможност, образуваните отпадъци се 

подлагат на предварителна обработка, с цел минимизиране на техния обем, 

намаляване степента им на опасност или привеждането им във вид, удобен за 

транспортиране и съхраняване.  

Съгласно Условие 11.3.14. са разработени и се  прилагат инструкциите за 

периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване на 
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отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените 

несъответствия и за предприемане на коригиращи действия, документиране и 

докладване. Съпътстващата документацията по условието се съхранява на 

площадката и се предоставя на контролния орган при поискване. Извършени 

проверки: 

        ОМТС   ЦСИ   ВС и П   ХВО и Р  СОИ(1÷4)  СОИ(5÷8) 

Брой проверки                2 бр.    2 бр.     2 бр.        2 бр.          2 бр.              2 бр. 

Установени несъотв.     няма     няма    няма      няма           няма              няма 

Коригиращи действия:   -           -             -             -                  -                     -           

Оценка на съответствието: 

През 2019г. e констатирано превишаване на годишните количества 

разрешени за предварително съхраняване, съгласно Условие 11.3.6.1 (поставено 

с Решение №50-Н0-И0-А4/2017г.) за отпадъци с код 12 01 03 (Стърготини, 

стружки и изрезки от цветни метали) и 17 04 01 (мед, бронз, месинг) на 

площадка 78. Съставен Констативен протокол.  

Причини: Извършване на средни и основни ремонти на енергийните 

блокове. 

Коригиращи действия: Уведомяване на фирмата съгласно договора за 

предаване за оползотворяване на отпадъците с код  12 01 03 и код 17 04 01. При 

актуализиране на КР №50/2005г. внасяне на искане за повишаване на 

годишните количествата за съхраняване (t/y) на неопасните отпадъци 

образувани в резултат от дейностите на площадката на дружеството (условие 

11.3.6.1.), предназначени за оползотворяване в т. ч рециклиране. 

В Протокол от проведена консултация за преразглеждане на КР 

№50/2005г. на 14.11.2019г. в ИАОС е внесено искане за увеличаване 

количествата разрешени за предварително съхраняване (t/y) на неопасните 

отпадъци, предназначени за оползотворяване в т. ч рециклиране, на 

площадките за предварително съхраняване на отпадъци.  Изискана обосновка 

от ИАОС за исканата промяна и информация за капацитета на площадките за 

предварително съхраняване. С писмо наш Изх. № 40473/18.11.2019г. в ИАОС 

внесена изисканата информация. В проекта на Решение № 50-Н0-И0-А6/2019г. 

за актуализиране на КР №50/2005г. са повишени годишните количества 

разрешени за съхраняване. 

2015г. са констатирани несъответствия по отношение на годишните 

количества образувани отпадъци. Превишениe е отчетено за отпадъци с код:  
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- отпадък код 12 01 01, в резултат от увеличаване обема на ремонтните 

дейности в цех РМБ през годината; 

- отпадък код 15 01 01, в резултат от изтичане срока на съхранение на 

дневници и журнали по цехове и отдели. 

2016г. са констатирани несъответствия по отношение на годишните 

количества образувани отпадъци. Превишениe е отчетено за отпадъци с код:  

- отпадък код 12 01 03, в резултат от увеличаване обема на ремонтните 

дейности в цех РМБ през годината; 

- отпадък код 15 01 01 е в резултат от изтичане срокът на съхранение 

на дневници и журнали по цехове и отдели; 

- отпадък с код 13 03 07*, в резултат от бракуване на трансформатор 

22Т и съдържащото се в него трансформаторно масло - Констативен протокол 

№1185/29.09.2016г. на ЕЦ; 

- отпадък код 17 06 04, в резултат от основния ремонт на блок 3 (ЕК 

№5 и ЕК №6) през 2016г. и средни ремонти на блокове 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8. 

Коригиращи действия: Стартирана процедура по преразглеждане / 

актуализиране на КР №50/2005г. Внесено искане за промяна на 

регламентираните количества отпадъци в таблица 11.2 и таблица 11.3 от КР 

№50/2005. 

2017г. са констатирани несъответствия по отношение на годишните 

количества образувани отпадъци. Превишениe е отчетено за отпадъци с код:  

- отпадък код 15 01 01, в резултат от изтичане срокът на съхранение на 

дневници и журнали по цехове и отдели; 

- отпадък код 17 06 04, в резултат от ремонтната дейност на 

енергетичното оборудване. 

Коригиращи действия: В издаденото Решение №50-Н0-И0-А4/2017г. 

на ИАОС за актуализиране на КР №50/2005г. на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” 

ЕАД  в сила от 24.01.2018г., в актуализираното Условие 11.1.1. отпадат 

Таблица 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 и 11.6 регламентиращи годишни количества 

генерирани отпадъци (t/y) от дейността на инсталацията. 

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъци 

По Условие 11.4. е разработена и се изпълнява инструкция за 

транспортиране на отпадъците,  Условие 11.4.1., 11.4.2., 11.4.3. и 11.4.3.1. 

(актуализирани с Решение № 50-Н0-И0-А4/2017 г.) 
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В отдел „Екология” се води дневник по процедурата, документиращ  

извършените дейности по транспортиране на отпадъците. 

Образуваните отпадъци се предават за транспортиране, извън 

територията на площадката, единствено на лица притежаващи документ по 

чл.35 от ЗУО за извършване на такава дейност и/или комплексно разрешително, 

въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък, в изпълнение на 

Условие 11.4.1. на КР. 

Дружеството притежава Регистрационен документ № 13-ДР-353-00 от 

16.05.2016г. за извършване на транспортиране (събиране и транспортиране), в 

съответствие с &1, т. 41 и 43 от ДР на ЗУО на територията на цялата страна на 

неопасните отпадъци с кодове 03 01 05, 15 01 01, 15 01 02, 16 01 03, 16 11 06, 19 

09 05, 17 01 07, 17 02 02 и 17 06 04. 

  Съгласно Условие 11.4.2. (актуализирано с Решение № 50-Н0-И0-

А4/2017 г.) дружеството транспортира с лентов транспортьор, МТЛТ1 и 

МТЛТ2 (магистрален тръбен лентов транспортьор) отпадъците с код 10 01 01, 

10 01 02 и 10 01 05 от площадката за предварително съхраняване на отпадъци  

„Сгуроотвал” до Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”, 

въз основа на сключен договор с оператора на депото. 

 Съгласно Условие 11.4.3. при предаване на опасни отпадъци за 

оползотворяване/обезвреждане се изготвя  „Идентификационен документ” 

съгласно изискванията на Наредба №1/04.06.2014г. за реда и образците, по 

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

водене на публични регистри. Идентификационните документи се съхраняват 

на площадката и се представят при поискване от контролните органи. 

Съгласно Условие 11.4.3.1. (актуализирано с Решение № 50-Н0-И0-

А4/2017 г.) за всяка партида транспортиран отпадък се изготвя, съхранява и 

представя на контролните органи при поискване, съпътстващата отпадъците 

документация 

Оценка на съответствието: За  периода 2015г. ÷ 2019г. не са 

констатирани несъответствия по отношение на дейностите по транспортиране 

на отпадъци. 

По Условие 11.5. е разработена и се изпълнява инструкция за условия за 

оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъците, образувани от дейността на 

предприятието. 
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По Условие 11.5.2. и Условие 11.5.4. (актуализирани с Решение № 50-

Н0-И0-А4/2017 г.)  

На площадката на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД се разрешава 

извършването на дейност по оползотворяване, обозначена с код R13 

(съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 

- R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им) на обособени места, на отпадъците 

образувани от експлоатацията на Депо за неопасни отпадъци (гипс от СОИ) на 

„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, съответно: 

- 15 01 02 - Пластмасови опаковки; 

- 16 01 03 - Излезли от употреба гуми; 

- 13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа; 

- 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална основа; 

- 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии; 

- 16 07 08* - Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти; 

- 20 01 21* - Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи 

живак. 

Оценка на съответствието: През 2019г. на територията на площадката 

не са приемани отпадъци образувани от Депо за неопасни отпадъци (гипс от 

СОИ), за извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 13 на 

регламентираните с Условие 11.5.2. площадки. Не е превишавано 

максималното моментно количество (моментен капацитет). Към 01.01.2020г. 

Депо за неопасни отпадъци (гипс от СОИ) на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД 

не се експлоатира.  

По Условие 11.6. е разработена и се изпълнява инструкция за условия за 

предаване за обезвреждане на отпадъците, образувани от дейността на 

предприятието, извън територията на площадката. 

Дейностите по разделно събиране, предварително съхраняване, предаване 

за транспортиране извън територията на площадката, приоритетното предаване 

за оползотворяване в , т.ч рециклиране пред обезвреждане, се контролират 

стриктно от отговорниците по управление на отпадъците в цехове/отдели, на 

територията на които има площадка за предварително съхраняване на 

отпадъци. 

Извършени проверки 2019г. 
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 ОМТС     ВС и П    ЦСИ    ХВО и Р    АС   СОИ (1-4) 

Брой проверки:               2 бр.         2 бр.        2 бр.      2 бр.       2 бр.        2 бр.  

Установени несъотв.:     няма        няма        няма      няма       няма       няма 

Коригиращи действия:     -               -               -             -              -              - 

Оценка на съответствието: За периода 2015г. ÷ 2019г. не са 

констатирани несъответствия по отношение на дейностите по събиране, 

транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

Съгласно Условие 11.6.5.2. (актуализирано с Решение № 50-Н0-И0-

А4/2017 г.) в срок е представен в РИОСВ-Стара Загора „Актуализирания План 

за експлоатация на „Депо за инертни, строителни, опасни и неопасни отпадъци 

(ДИСОНО) на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД. 

Извършено е основно охарактеризиране на отпадъци с код 10 01 01, 10 01 

02, 10 01 03 и смесен поток от три отпадъка, съгласно Условие 11.8.3. 

С писмо Изх. № 957/30.03.2017г. от ИАОС са получени Становища 

относно документацията от основното охарактеризиране на производствените 

отпадъци с код и наименование: 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от 

котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04), 10 01 02 - 

Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища, 10 01 05 - Твърди отпадъци от 

реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни 

газове и смесен поток от три отпадъка, класифицирани с код и наименование - 

10 01 01 Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от 

котли, упомената в 10 01 04), 10 01 02 Увлечена/летяща пепел от изгаряне на 

въглища и 10 01 05 Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, 

получени при десулфуризация на отпадъчни газове. 

В съответствие с Условие 11.8.3. от КР и съгласно Становището относно 

документацията на смесен поток от три отпадъка и изискванията посочени в т. 

IV.3.3 от Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на 

отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни 

класове депа утвърдено със Заповед № РД-156 от 04.03.2015г. на министъра на 

околната среда и водите на тримесечие се извършва пробовземане и изпитване 

от акредитирана лаборатория за установяване на съответствието на получените 

резултати с резултатите от основното охарактеризиране по определения ключов 

параметър - общо разтворими твърди вещества (ОРТВ/TDS). Пробовземанията 

и анализите са извършени от Лаборатория за екология и технически изпитвания 

„Акватератест” при ИССЕ ООД, гр.София. 



 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД 

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР №50/2005 

81 

Резултатите за установяване на съответствието отчитат съответствие с 

изискванията посочени в т. IV.3.4 от Ръководството и смесеният поток 

отпадъци от сгурия, летяща пепел и гипс от СОИ, може да бъде приет за 

обезвреждане чрез депониране на депо за неопасни отпадъци или на обособени 

участъци и/или клетки за депониране на неопасни отпадъци - „Обединени 

северни насипища” с оператор „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - гр. Раднево, 

дейност разрешена с условията на издадените разрешителни на 

електроцентралата и депото (КР №398-Н0/2010г.) 

Докладване по Условие 11.9.1. 

С писмо наш Изх. № 8362/09.03.2020г. са внесени в ИАОС годишните 

отчети за образуваните отпадъците за 2019г., съгласно изискванията  на  

Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 

регистри.  

Докладване по Условие 11.9.2.1. (актуализирано с Решение № 50-Н0-

И0-А4/2017 г.) 

През 2019г. не е извършван мониторинг на състоянието на тялото на 

„Депо за инертни, строителни, опасни и неопасни отпадъци (ДИСОНО)” 

(топография на депото), поради това че не са приемани отпадъци в клетката за 

неопасни отпадъци и клетката за строителни отпадъци. 

Докладване по Условие 11.9.4.1. (актуализирано с Решение № 50-Н0-

И0-А4/2017 г.) 

Обобщената информация за образуваните през 2019г. отпадъци на 

площадката на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, количествата отпадъци, 

подлагани на всяка от разрешените дейности по оползотворяване и 

обезвреждане, по инсталации/съоръжения, в които се извършва съответната 

дейност, и оценката на съответствието са представени в ПРИЛОЖЕНИЕ I, 

Таблица 4 и Таблица 5 на доклада. 

Докладване по Условие 11.9.5. 

Съпътстващата отпадъците документация се съхранява за срок не по-

кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната 

нормативна уредба. Информацията се предоставя при поискване от 

контролните органи.  
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 Емисиите на шум в околната среда са в резултат от работата на основните 

и спомагателни съоръжения на площадката на електроцентралата. Тъй като 

режимът на работа е непрекъснат, то емисиите са еднакви за дневно, вечерно  и 

нощно ниво на шум.   

Съгласно Условие 12.2.1. от разрешителното дружеството е задължено да 

извършва мониторинг на общата звукова мощност на площадката, 

еквивалентните нива на шум в определените точки по границата на 

производствената площадка, само за дневен период и еквивалентните нива на 

шум в мястото на въздействие (най-близко разположените населени места) с 

периодичност веднъж на 2 години.  

Съгласно Условие 12.2.2. е разработена и се прилага инструкция за 

наблюдение на показателите на шума. 

Съгласно Условие 12.2.3. е разработена и се прилага инструкция за 

оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по 

границите на производствената площадка и в местата на въздействие, 

установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи 

действия. 

Съгласно Условие 12.3.1. резултатите от наблюдението на определените 

показатели се документират в дневник, който е на разположение и се представя 

при поискване от компетентните органи. 

Съгласно графика за мониторинг през 2019г. са проведени измервания на 

еквивалентните нива на шума от акредитирана лаборатория в четири 

измервателни контура на производствената площадка за определяне на общата 

звукова мощност и еквивалентните нива на шума в най-близко разположените 

населени места - с. Радецки и с. Полски Градец.    

На територията на централата са изградени голям брой източници на шум 

с относително равномерно разпределение на последните върху територията на 

промишлената площадка, около които са избрани съответните измерителни 

точки и са описани контурите, които са както следва: 

• Измерителен контур I: „Основни източници на шум от инсталацията 

на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД” - 44 броя измерителни точки (ИТ); 

• Измерителен контур II: „Циркулационна охлаждаща система” 

(ЦОС) - 8 броя ИТ; 

 4.5   Шум
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• Измерителен контур III: „Сгуроотвал” - изгребвана секция №1 - 24 

броя ИТ; 

• Измерителен контур IV: „Депо за инертни, строителни, опасни и 

неопасни отпадъци” - 12 броя ИТ. 

Общ брой измерителни точки - 88. 

Най - близко намиращите се жилищни сгради отстояват на 3.5 км от 

централата в с. Радецки. 

Оценката на съответствие на резултатите от измерванията на 

еквивалентните нива на шум в измерителните точки по контури на 

производствената площадка на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД показват, че 

дейностите на площадката не водят до превишаване на граничните стойности 

на допустимото еквивалентно ниво на шума от 70 dB(A), излъчван в околната 

среда от промишлен източник. 

Еквивалентните нива на шум, директно измерени в местата на 

въздействие в с. Радецки и с. Полски Градец, съгласно Наредба № 6 от 2006г. за 

показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през 

различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за 

шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за 

шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението не надвишават 

граничните стойности на еквивалентното ниво на шум за дневен (55 dB(A)), 

вечерен (50 dB(A)) и нощен (45 dB(A)) шум. 

В изпълнение на чл. 30 от Наредба № 54/13.12.2010г. са докладвани в 

РИОСВ- Стара Загора резултатите от измерванията на общата звукова мощност 

на площадката и оценката на съответствието на установените еквивалентни 

нива на шум по границата на производствената площадка и в местата на 

въздействие, с разрешените в разрешителното, от проведените собствени 

периодични измервания съгласно Условие № 12. проведени през 2019г. 

Докладът с резултатите от собствените периодични измервания на шум 

излъчван в околната среда е представен в РИОСВ-Стара Загора с писмо Изх. 

№45541/30.12.2019г. 

В Таблица 6 на ПРИЛОЖЕНИЕ I към настоящия доклад е представена 

оценката на съответствие. В ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ са приложени протоколите с 

резултатите от измерванията извършени от акредитирана лаборатория. 

През 2019г. не са постъпили оплаквания от живущите в близките 

населени места относно нивата на шум.  
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4.6.1 Докладване съгласно Условие 13.1. (актуализирано с Решение № 50-

Н0-И0-А4/2017г.) Мерки за опазване на почвата и подземните води от 

замърсяване 

В „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД се прилагат превантивни мерки за 

опазване на почвите и подземните води, чрез недопускане на замърсяване при 

работа, съхранение и товаро-разтоварни дейности на опасни химични вещества 

и смеси, а именно: 

- опасните химични вещества и смеси се съхраняват в резервоари 

снабдени с обваловки, на бетонирани площадки, и в складове в заводските им 

опаковки, като не се допуска съхранение на химикали с несъвместими 

категории на опасност; 

- товаро-разтоварните дейности се извършват единствено на 

определените за целта места; 

- отпадъчните води от площадките за съхранение / складовете нямат 

връзка с канализацията; 

- при изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения 

и други, при които се осъществява или е възможен контакт с почвите не се 

разрешава използването на материали, съдържащи приоритетни вещества. 

Разработени са и се прилагат инструкции за периодична проверка за 

течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване 

на причините и отстраняване на течове, документиране и докладване на 

резултатите. (Условие 13.1.1., Условие 13.2.10.6. и Условие 13.2.10.1. 

(актуализирано с Решение № 50-Н0-И0-А4/2017г.) 

Резултатите от извършените проверки се документират по цехове във 

въведените за целта дневници, съгласно изискванията на Условие 13.2.10.1. по 

ПР 6.3-2-2 „Мониторинг на пречиствателните съоръжения и на дейностите, 

влияещи върху околната среда” от ИСУ. Ежесменно се правят обходи. 

Извършените проверки през 2019г.: 

                                                КЦ           ТЦ         ХВО и Р   СОИ(1-4)    СОИ(5-8) 

 Брой проверки                 12 бр.       24 бр.         2 бр.           12 бр.            12 бр. 

 Установени несъотв.        няма         няма         няма           няма              няма 

 Коригиращи действия        -               -                 -                  -                     - 

 4.6   Опазване на почвата и подземни води от замърсяване



 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД 

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР №50/2005 

85 

Разработени са и се прилагат инструкции за периодична проверка и 

поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката, 

документиране и докладване (Условие 13.1.3., Условие 13.2.10.1. 

(актуализирани с Решение №50-Н0-И0-А4/2017 г.) и Условие 13.2.10.6.) 

Информация за всички регистрирани течове на канализационната мрежа 

през годината и предприетите коригиращи действия, както и информация за 

колко време е отстранен течът се документират в цех ЦСИ и цех ХВО и Р във 

въведените за целта дневници, съгласно ПР 6.3-2-2 „Мониторинг на 

пречиствателните съоръжения и на дейностите, влияещи върху околната среда” 

Извършени проверки:  

                                                                          ЦСИ         ХВО и Р     

Брой проверки:                                              12 бр.           2 бр.           

Установени несъответствия:                       няма            няма                   

Коригиращи действие:         -                   - 

Съгласно Условие 13.1.4. са разработени и се прилагат инструкции за  

разливи от вещества / препарати,  които могат да замърсят подземните води  и 

третиране на образуваните отпадъци. Приложението на инструкциите има за 

цел да ограничи до възможния минимум замърсяването на почвата и 

подземните води,  да  регламентира реда и начина за отстраняване на разливите 

и реда и начина за третиране на образуваните отпадъци. При установяване на 

разливи се документират предприетите действията на персонала във 

въведените за целта дневници.  

Извършени проверки на техническото състояние на тръбопреносната 

мрежа за горива и спомагателни материали. Ежесменно се правят обходи за 

установяване на разливи и в случай на нужда за отстраняването им. При 

установяване на разлив се регистрира във въведените за целта дневници по 

цехове            

ТЦ                КЦ           ХВО и Р     

Брой проверки:                                           24 бр.            12 бр.           2 бр.           

Установени несъответствия:                    няма              няма            няма            

Коригиращи действие:      -                      -                  - 

През 2019г. не са регистрирани аварийни ситуации с разливи на химични 

вещества и смеси. 
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Извършени проверки на техническото състояние и наличието на течове 

на резервоарите и обваловките за съхранение на спомагателни материали и 

горива, документирани съгласно Условие 13.2.10.1. (актуализирано с Решение 

№50-Н0-И0-А4/2017г.). 

                                                                      ТЦ               КЦ         ХВО и Р     

Брой проверки:                                         48 бр.          12 бр.          2 бр.           

Установени несъответствия:                  няма            няма          няма   

Коригиращи действие:    -                   -                 - 

Ежесменно се прави обход на съоръженията и проверка. Състоянието на 

резервоарите и обваловките е добро. Обваловките нямат връзка с външна 

канализация. Обваловките на резервоарите за масла и мазут са бетонови, а тези 

за киселина и основа са облицовани с киселинно устойчиви тухли на епоксидна 

основа, които са в добро състояние. 

 Разработена е и се прилага инструкция за условия за собствен 

мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадка по 

показателите, посочени в Таблица 13.1.7.1, в постоянни мониторингови 

пунктове, документиране и докладване на резултатите. (Условие 13.1.7.1. 

Условие 13.2.10.2. и Условие 13.2.10.4. (актуализирани с Решение № 50-Н0-

И0-А4/2017г.)). 

Съгласно Условие 13.1.7.1. се извършва собствен мониторинг на 

състояние на почвите на територията на площадката по показатели съгласно 

разрешителното с периодичност един път на три години, в постоянни 

мониторингови пункта. Пробовземането и анализите се възлага и извършва от 

акредитирана лаборатория. 

В изпълнение на Условие 13.1.7.1.1. (поставено с Решение № 50-Н0-И0-

А4/2017г.) в срок е представен в ИАОС и РИОСВ - Стара Загора план за 

мониторинг на почвите, съобразен с условията на разрешителното. 

На територията на централата са определени 3 броя мониторингови 

пункта. Съгласно графика за мониторинг на 16.08.2017г. е извършено 

пробовземане на проби почви за анализ от акредитирана лаборатория за 

екология и технически изпитвания „АКВАТЕРАТЕСТ” при ИССЕ ООД - гр. 

София. 

Протоколите с резултатите от анализа на почвите се документират и 

съхраняват съгласно Условие 13.2.10.2. Резултатите са докладвани в ГДОС. 
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4.6.2 Докладване съгласно Условие 13.2. Опазване на подземните води 

Разработена е и се прилага инструкция за условия за собствен 

мониторинг на състоянието на подземните води, на територията на площадка, в 

съответствие с изискванията на Условие 13.2.9.1, документиране и докладване 

на резултатите (Условие 13.2.9.1., Условие 13.2.10.2. и Условие 13.2.10.4. 

актуализирани с Решение № 50-Н0-И0-А4/2017г.). 

Собственият мониторинг на състоянието на подземните води, на 

територията на площадката, се извършва в 7 бр. мониторингови пунктове (МП) 

съответно: 

• МП-1: Сондаж при „Ж .П. Гара”;  

• МП-2: Сондаж при яз. „Овчарица”;  

• МП-3: Сондаж при с. Полски Градец;  

• МП-4: Сондаж на „Пиезометър №36”;  

• МП-5: Горен сондаж, над „Сгуроотвала”;  

• МП-6: Долен сондаж, под „Сгуроотвала”;  

• МП-7: Сондаж на „Пиезометър №38”;  

Изготвен и представен в РИОСВ - Стара Загора и БД ИБР - Пловдив, 

План за собствен мониторинг на състоянието на подземните води, на 

територията на площадката, съобразен с условията на разрешителното 

(Условие 13.2.9.1.1.) 

Мониторинга на подземни води през 2019г. е възложен и извършен от 

акредитирана изпитвателна лаборатория „Води и горива” при „АМЕЕС” ООД. 

Резултатите от собствения мониторинг на почвата и подземни води се 

документират, във въведените за целта дневници и се съхраняват на 

площадката, съгласно Условие 13.2.10.2 (актуализирано с Решение № 50-Н0-

И0-А4/2017г.) в отдел „Екология”. Предоставят се при поискване от 

компетентните органи. 

Резултатите от проведения собствен мониторинг на подземни води през 

2019г. са представени в Таблица 7 на ПРИЛОЖЕНИЕ І към настоящия 

доклад. 
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Предвидени мероприятия и мерки за привеждане на инсталацията в 

съответствие с прилагането на Инвестиционната програма за привеждане в 

съответствие с условията на комплексното разрешително. 

С цел изпълнение на Условие 9.2.1. на КР № 50/2005г., актуализирано с 

Решение № 50-Н0-И0-А3/2014г., норми за допустими емисии (НДЕ), които 

влизат в сила от 01.01.2016г. съгласно Директива 2010/75/ЕО и Наредба за 

норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани 

в атмосферата от големи горивни инсталации (ГГИ), в централата продължава 

изпълнението на следните проекти включени в националния план за 

инвестиции за периода 2013 ÷ 2020г.:   

• Пълен инженеринг на газоплътна пещ на енергийни котли от 1 до 8; 

• Модернизация и реконструкция на блок 5 и 7 - приключил; 

• Пълен инженеринг на газова разпалваща инсталация на енергийни 

котли от 1 до 12; 

• Пълен инженеринг на ниско емисионни горелки на енергийни котли 

от 1 до 12. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ДО ДЕКЕМВРИ 2019г. 

1. Пълен инженеринг на газоплътна пещ на енергийни котли от 1 до 8 

 Реализиран за EК №1, ЕК №2, EК №5, ЕК №6, EК №7 и ЕК №8. 

Монтирани газоплътни пещи (екраните на долна радиационна част бяха 

заменени с мембранен тип). 

 Работният проект за газоплътни пещи на ЕК №3 и ЕК №4 бе приет на 

Технически съвет на 21.08.2017г. Подадена е заявка за изработката им и е 

стартирана процедура за изработка и доставка. Реализацията на проекта на Блок 

2 се отложи, поради отлагане на основния ремонт на блока за 2021 г. 

2. Пълен инженеринг на газова разпалваща инсталация на 

енергийни котли от 1 до 12. 

2.1 Монтаж на газомазутна разпалваща инсталация. 

По време на рехабилитацията на ЕБ №7 през 2014г. на ЕК №11 е 

изградена газомазутна разпалваща инсталация на природен газ. Изградено ГРП 

№7. 

 5.     Доклад за Инвестиционната програма за привеждане в съответствие

         с условията на КР (ИППСУКР)

Изпълнение%20на%20ГРП_2019_Панко%20.docx
Изпълнение%20на%20ГРП_2019_Стоил%20.doc
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По време на основният ремонт на ЕБ №3 през 2016г. на ЕК №5 и ЕК №6 е 

изградена газомазутна разпалваща инсталация на природен газ. Изградено ГРП 

№3. 

По време на основният ремонт на ЕБ №4 през 2017г. на ЕК №7 и ЕК №8 е 

изградена газомазутна разпалваща инсталация на природен газ. Изградено ГРП 

№4. 

По време на основният ремонт на ЕБ №1 през 2018г. на ЕК №1 и ЕК №2 е 

изградена газомазутна разпалваща инсталация на природен газ. Изградено ГРП 

№1. 

По време на средният ремонт на ЕБ №8 през 2018г. е изградена 

газомазутна разпалваща инсталация на природен газ на ЕК №12. През 2019г. е 

изградено ГРП 8.   

След проведени успешни 72-часови изпитания бяха издадени от ДНСК: 

- Разрешение за ползване на Газоизмервателен пункт, Площадков 

газопровод и Газорегулиращ пункт (ГРП) №7; 

- Разрешение за ползване на Газорегулиращ пункт (ГРП) №3;  

- Разрешение за ползване на Газорегулиращ пункт (ГРП) №4;  

- Разрешение за ползване на Газорегулиращ пункт (ГРП) №1. 

Очаква се издаването на Разрешение за ползване на Газорегулиращ пункт 

(ГРП) №8. 

3. Пълен инженеринг на ниско емисионни горелки на енергийни 

котли от 1 до 12 

 По време на средните и основни ремонти на Енергоблоковете в периода 

2014г. ÷ 2019 г. се извършиха серия от мероприятия с цел гарантиране на 

подобрен горивен процес и емисии на NOx, по-ниски от 200 mg/Nm3. 

Изградени бяха система за надгоривен въздух за ЕК от 1 до 12, както и 

реконструкция на сепаратори и прахоконцентратори на ЕК от 1 до 8.  

 Завършена реконструкция на ниско емисионни горелки на ЕК от 1 до 8, 

ЕК 9 и ЕК 12. Реконструирани са системи за разпределение на горивен въздух 

(включително изграждане на OFA), проведени изпитвания за доказване на 

подобрен горивен процес и емисии NOх, по-ниски от 200 mg/Nm3. 

През 2019г. започна реализацията на проект „Реконструкция на 

котлоагрегати (КА) ст.№11 и ст.№12 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 

посредством първични мерки с цел намаляване нивото на емисии под 200 

mg/Nm3 (нормализирани при 6% О2)”. Реконструкцията на ЕК №12 приключи 
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по време на основния ремонт 2019 г. Предстоят изпитания и реализиране на 

алгоритми за управление на горивните процеси. Реализацията на проекта за ЕК 

№11 ще се извърши по време на основния ремонт през 2021 г.  

Реализацията на проекта за „Реконструкция на горивните уредби на 

прахоприготвящите системи на котлоагрегат 10” е стартирана по време на 

основния ремонт на ЕК №10 през 2019 г. и предстои да приключи след 

завършване на ремонта през 2020 г. 

 4. Дейности за изпълнение на инвестиционната програма за 

привеждане в съответствие с условията на КР №50/2005г., актуализирано с 

Решение № 50-Н0-И0-А5/2018г. 

Дейности за СОИ 1/2, СОИ 3/4, СОИ 5/6, СОИ 7 и СОИ 8 

По т. 1. Проектиране, доставка, монтаж и подмяна на съществуващи 

впръскови дюзи с нов модел съвременни аксиални дюзи. 

Монтирани експериментално 4 броя дюзи на абсорбера на СОИ 1/2 и 17 

броя дюзи на абсорбера на СОИ 3/4. 

 По т. 2.  Проектиране, изработване, доставка и монтаж на отражателни 

пръстени около стените на абсорберите. 

 Монтирани експериментално отражателни пръстени около стените на 

абсорбера на СОИ 3/4 и абсорбера на СОИ 5/6. 

 Предстои стартиране на процудура по ЗОП за проектиране, изработване, 

доставка и монтаж на отражателни пръстени около стените на абсорберите. 

По т. 3. Проектиране, изработване, доставка, монтаж и пускане в работа 

на система за сулфитен анализатор. 

Предстои стартиране на процедура по ЗОП за проектиране, изработване, 

доставка и монтаж на система за сулфитен анализатор. 

Дейности за СОИ 5/6 

По т. 4. Проектиране, доставка и монтаж на нови компресори окисляващ 

въздух за подмяна на съществуващите въздушни вентилатори. 

Предстои стартиране на процедура по ЗОП за проектиране, доставка и 

монтаж на нови компресори окисляващ въздух. 

Дейности за СОИ 7 и СОИ 8 

По т. 5. Изработване и монтаж на 5 (пето) дюзово ниво. 

 Стартирано изпълнението на договори за „Ремонтно-възстановителни 

дейности по Абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения” включващи и 

../../1.%20KORESPONDENZIA/Kmetove/2020/2020_2670_Obstina-Radnevo_TPP2.doc
file:///D:/1.%20KORESPONDENZIA/2018_IAOS/34599_02.10.2018_IAOS_derogaziq%20otgovor/19.10.2018_korigirana%20IP/Prilojenie%202,%20hl%204_Naredba%20KR_D_Nikolov_korigirana%20IP.docx
https://www.tpp2.com/invitation/view/id/1696.html
https://www.tpp2.com/invitation/view/id/1696.html
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изработване, и монтаж на 5 (пето) дюзово ниво с цел повишаване степента на 

десулфуризация на СОИ 8 до не по-малко от 97%. 

 Предстои стартиране на процедура по ЗОП за изработване и монтаж на 5 

(пето) дюзово ниво на Абсорбер 7. 

 

 

През 2019г. не е възниквала необходимост от прекратяване работата на 

инсталации или части от тях. 

 

 „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД има издадено Разрешително № 

60/2007г. Предприятието се класифицира като предприятие с висок рисков 

потенциал, поради наличието на хидразин на площадката в количества над 2 

тона. 

С Решение №60-А2/2019г. на изпълнителния директор на ИАОС е 

одобрен актуализирания доклад за безопасност на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” 

ЕАД. 

През 2018г. дружеството извърши актуализация на оценката на случаите 

на непосредствена заплаха за екологични щети и на пречинени екологични 

щети, изготвена в изпълнение на чл. 3, ал.1 от НАРЕДБА № 1 от 29.10.2008 г. 

за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от 

Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение, поради това 

че, дружеството извършва дейности по Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ. 

Преразглеждането се извършва на основание чл.3, ал.2 от НАРЕДБА № 1 от 

29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените 

случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на 

екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение. 

Оценени и остойностени са непосредствените заплахи от екологични щети при 

експлоатация на газоразпалващите инсталации на енергийните котли от 1 до 12, 

вътрешната газопроводна мрежа и 8 броя газорегулиращи пунктове на 

енергийните блокове от 1 до 8, както и дейностите по предварително 

съхранение на опасни отпадъци.  

Спазва се Аварийният план на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД на 

основание и в изпълнение на чл. 35, ал. 1 от „Закона за защита при бедствия”. 

Част от Аварийния план е и разработения „Вътрешен авариен план за действие 

 6.     Прекратяване работата на инсталации или части от тях

 7.     Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

 7.1   Аварии
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при възникване на големи аварии свързани с изтичане на опасни химични 

вещества на територията на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД в съответствие с 

чл. 14 от НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях.  

 

  

 През 2019г. не са постъпвали оплаквания във връзка с шум, миризми и 

замърсяване на водите от работата на електроцентралата. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.2   Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите,

         за които е издадено КР

 8.     Подписване на годишния доклад
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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 №50/2005г. на „ТЕЦ МАРИЦА 

ИЗТОК 2” ЕАД. 

 Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ и 

МОСВ на копия от този доклад на трети страни. 

 

 

 

Подпис:                                                     Дата: 27.03.2020г. 

 

 

инж. ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИНЧЕВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД 
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Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR  

№ 
САS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 

( колона 1) 

Праг за 

пренос на 

замърсител

и извън 

площ. 

(колона 2) 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 

във въздух 

(колона 1а) 

във води 

(колона 1Ь) 

в почва 

(колона 

1с) 

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

2# 630-08-0 
Въглероден 

оксид (СО) 

/-/20 442 
- - - * 

M+С 

3# 124-38-9 
Въглероден 

диоксид (СО2) 

7 774 098 000 
- - - * 

C 

8#   
Азотни оксиди 

(NОх/NO2) 

3 915 365 
- - - * 

M+С 

11#   
Серни оксиди 

(SOх/SO2) 

15 520 163 
- - - * 

M+С 

21# 7439-97-6 

Живак и 

съединенията 

му (като Нg) 

783.732 
- - - * 

М+С 

12#   Общ азот - 
0 

      
M 

13#   Общ фосфор - 
0 

      
M 

19# 7440-47-3 

Хром и 

съединенията 

му (като Сr) 

  
0 

      
M 

20# 7440-50-8 

Мед и 

съединенията 

му (като Сu) 

  
0 

      
M 

23# 7439-92-1 

Олово и 

съединенията 

му (като Рb) 

  
0 

      
M 

24# 7440-66-6 

Цинк и 

съединенията 

му (като Zn) 

  
0 

      
M 

76#   

Общ 

органичен 

въглерод 

(ТОС), като 

общ С или 

ХПК/3 

  

0 

    ** 

M 

        

                                  Общ прах:      70 245 кг/год. (М + С)                                 
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Забележка:    
2# - изч.емисия -                               20 442 кг/год. Въглероден оксид (СО) 

3# - изч.емисия -            7 874 098 000 кг/год. Въглероден диоксид (СО2) 

8# - изч.емисия -             4 015 365 кг/год. Азотни оксиди (NОх/NO2) 

11# - изч.емисия -            15 670 163 кг/год. Серни оксиди (SOx/SO2) 

21# - изч.емисия -                   793.732 кг/год. Живак и съединенията му (като Hg) 

12# - изч.емисия -              0 кг/год. Общ азот 

13# - изч.емисия -              0 кг/год. Общ фосфор 

19# - изч.емисия -              0 кг/год. Хром и съединенията му (като Сг) 

20# - изч.емисия -              0 кг/год. Мед и съединенията му (като Сu) 

23# - изч.емисия -            0 кг/год. Олово и съединенията му (като Рb) 

24# - изч.емисия -              0 кг/год. Цинк и съединенията му (като Zn) 

76# - изч.емисия -              0 кг/год. Общ органичен въглерод (ТОС), като общ С или ХПК/3 
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Таблица 2. Емисии във атмосферния въздух 

Таблица 2.1:  Комин 1 Н=135 m, изход СОИ 1/2 (блок 1 и блок 2) - Средномесечни стойности 

 

Месец Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Да/Не Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Януари 

Дебит Nm3/h 3 420 000  1 150 837.61   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 97.08   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 111.41   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.06   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 1.34   Непрекъснат Да 

Февруари 

Дебит Nm3/h 3 420 000  1 091 414.08   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.99   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 98.82   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.02   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 1.29   Непрекъснат Да 

Март 

Дебит Nm3/h 3 420 000 0.00   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 0.00   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 0.00   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.00   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.00   Непрекъснат Да 

  

../../1.Mesechni%20dokladi/2019_SNI_validirani/2019_Slamka_SNI_god.vaglista.xls
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Април 

Дебит Nm3/h 3 420 000   626 111.35   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 97.33   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 117.56   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 8.42   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 3.86   Непрекъснат Да 

Май 

Дебит Nm3/h 3 420 000  1 407 960.55   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.98   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 126.62   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 1.24   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.21   Непрекъснат Да 

Юни 

Дебит Nm3/h 3 420 000   846 105.07   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 97.58   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 168.34   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.12   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 1.29   Непрекъснат Да 

Юли 

Дебит Nm3/h 3 420 000   660 936.01   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 99.48   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 112.18   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.00   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.01   Непрекъснат Да 
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Август 

Дебит Nm3/h 3 420 000  1 458 933.69   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 97.16   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 155.49   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.60   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.60   Непрекъснат Да 

Септември 

Дебит Nm3/h 3 420 000  1 068 415.15   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 97.21   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 164.61   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.16   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 1.62   Непрекъснат Да 

Октомври 

Дебит Nm3/h 3 420 000  1 039 452.83   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.83   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 174.92   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.00   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.82   Непрекъснат Да 

Ноември 

Дебит Nm3/h 3 420 000   325 559.44   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 97.67   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 103.93   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.06   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.00   Непрекъснат Да 
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Декември 

Дебит Nm3/h 3 420 000   769 859.98   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 97.72   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 149.57   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.01   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.00   Непрекъснат Да 

18.12.2019г. Живак mg/Nm3, (6% О2) - - 0,02879 
Веднъж  

годишно 
- 

Таблица 2.2: Комин 2 Н=135 m, изход СОИ 3/4 (блок 3 и блок 4) - Средномесечни стойности 

Месец Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Да/Не Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Януари 

Дебит Nm3/h 3 420 000  1 362 822.50   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.85   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 118.31   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.05   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.75   Непрекъснат Да 

Февруари 

Дебит Nm3/h 3 420 000  1 164 373.22   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 97.09   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 115.32   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.03   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.83   Непрекъснат Да 
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Март 

Дебит Nm3/h 3 420 000  1 091 302.39   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.89   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 109.30   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.01   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.84   Непрекъснат Да 

Април 

Дебит Nm3/h 3 420 000   653 486.83   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 97.44   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 130.60   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.04   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 1.09   Непрекъснат Да 

Май 

Дебит Nm3/h 3 420 000   780 448.24   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 97.29   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 50.88   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 23.47   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 1.39   Непрекъснат Да 

Юни 

Дебит Nm3/h 3 420 000  1 336 075.67   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 97.41   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 162.27   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.95   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.85   Непрекъснат Да 
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Юли 

Дебит Nm3/h 3 420 000  1 120 432.69   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.84   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 193.06   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.01   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.46   Непрекъснат Да 

Август 

Дебит Nm3/h 3 420 000   861 279.74   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 97.03   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 175.34   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.02   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 1.02   Непрекъснат Да 

Септември 

Дебит Nm3/h 3 420 000  1 112 227.24   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.83   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 137.03   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.03   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.17   Непрекъснат Да 

Октомври 

Дебит Nm3/h 3 420 000  1 202 420.85   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.82   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 141.20   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.01   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.94   Непрекъснат Да 
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Ноември 

Дебит Nm3/h 3 420 000   954 908.81   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.67   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 140.25   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.09   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.00   Непрекъснат Да 

Декември 

Дебит Nm3/h 3 420 000  1 055 700.11   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.71   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 141.64   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.08   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.00   Непрекъснат Да 

18.12.2019г. Живак mg/Nm3, (6% О2) - - 0,02555 
Веднъж  

годишно 
- 

 

Таблица 2.3: Комин  Н=135 m-5/6, изход СОИ 5/6 (блок 5 и блок 6) - Средномесечни стойности 

 

Месец Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Да/Не Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Януари 

Дебит Nm3/h 3 960 000  1 418 366.94   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 97.13   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 151.03   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 1.18   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 1.76   Непрекъснат Да 
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Февруари 

Дебит Nm3/h 3 960 000  1 032 348.52   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 97.12   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 99.97   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 4.85   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 1.83   Непрекъснат Да 

Март 

Дебит Nm3/h 3 960 000   529 301.75   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 97.16   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 183.36   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.10   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 1.91   Непрекъснат Да 

Април 

Дебит Nm3/h 3 960 000   940 507.16   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.91   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 155.25   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.02   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 2.06   Непрекъснат Да 

Май 

Дебит Nm3/h 3 960 000  1 332 849.95   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.89   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 143.35   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.06   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 1.73   Непрекъснат Да 
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Юни 

Дебит Nm3/h 3 960 000  1 340 002.35   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.82   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 155.58   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 1.62   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 1.70   Непрекъснат Да 

Юли 

Дебит Nm3/h 3 960 000   702 785.23   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 97.01   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 170.28   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 3.43   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 1.49   Непрекъснат Да 

Август 

Дебит Nm3/h 3 960 000 0.00   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 0.00   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 0.00   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.00   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.00   Непрекъснат Да 

Септември 

Дебит Nm3/h 3 960 000   995 686.69   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.84   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 181.11   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.18   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 2.12   Непрекъснат Да 
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Октомври 

Дебит Nm3/h 3 960 000   919 130.57   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 97.08   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 184.30   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.00   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 2.06   Непрекъснат Да 

Ноември 

Дебит Nm3/h 3 960 000   902 402.10   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.91   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 193.25   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.11   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 1.92   Непрекъснат Да 

Декември 

Дебит Nm3/h 3 960 000  1 176 460.27   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.83   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 186.03   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.13   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 1.99   Непрекъснат Да 

19.12.2019г. Живак mg/Nm3, (6% О2) - - 0,02938 
Веднъж  

годишно 
- 
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Таблица 2.4:  Комин Н=135 m-7, изход СОИ 7 (блок 7) - Средномесечни стойности  

Месец Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Да/Не Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Януари 

Дебит Nm3/h 2 340 000   971 339.64   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 97.75   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 106.08   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.00   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 7.47   Непрекъснат Да 

Февруари 

Дебит Nm3/h 2 340 000   859 374.22   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.32   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 100.17   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.00   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 7.47   Непрекъснат Да 

Март 

Дебит Nm3/h 2 340 000   803 354.71   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.12   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 114.86   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.00   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 7.29   Непрекъснат Да 
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Април 

Дебит Nm3/h 2 340 000   862 500.02   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.46   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 89.70   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.33   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 7.01   Непрекъснат Да 

Май 

Дебит Nm3/h 2 340 000  1 040 029.73   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.46   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 101.00   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 3.43   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 6.14   Непрекъснат Да 

Юни 

Дебит Nm3/h 2 340 000 0.00   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 0.00   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 0.00   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.00   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.00   Непрекъснат Да 

Юли 

Дебит Nm3/h 2 340 000   986 117.44   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.53   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 76.41   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.24   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 1.49   Непрекъснат Да 
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Август 

Дебит Nm3/h 2 340 000   981 491.67   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 97.22   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 129.08   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.00   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 1.70   Непрекъснат Да 

Септември 

Дебит Nm3/h 2 340 000  1 055 515.78   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 97.24   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 109.42   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.00   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 2.12   Непрекъснат Да 

Октомври 

Дебит Nm3/h 2 340 000  1 048 034.81   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.78   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 104.26   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.00   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 2.37   Непрекъснат Да 

Ноември 

Дебит Nm3/h 2 340 000  1 091 355.71   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.07   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 114.02   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.09   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 3.29   Непрекъснат Да 
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Декември 

Дебит Nm3/h 2 340 000  1 087 785.68   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.74   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 179.94   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.01   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 4.88   Непрекъснат Да 

20.12.2019г. Живак mg/Nm3, (6% О2) - - 0,02926 
Веднъж  

годишно 
- 

Таблица 2.5:  Комин Н=135 m-8, СОИ 8 (блок 8) - Средномесечни стойности 

Месец Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Да/Не Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Януари 

Дебит Nm3/h 2 340 000  1 022 472.81   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 97.04   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 144.72   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 1.28   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 6.01   Непрекъснат Да 

Февруари 

Дебит Nm3/h 2 340 000  1 001 337.57   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.54   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 135.87   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.00   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 6.05   Непрекъснат Да 
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Март 

Дебит Nm3/h 2 340 000  1 049 832.22   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 96.47   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 143.59   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.00   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 5.89   Непрекъснат Да 

Април 

Дебит Nm3/h 2 340 000 0.00   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 0.00   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 0.00   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.00   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.00   Непрекъснат Да 

Май 

Дебит Nm3/h 2 340 000 0.00   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 0.00   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 0.00   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.00   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.00   Непрекъснат Да 

Юни 

Дебит Nm3/h 2 340 000 0.00   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 0.00   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 0.00   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.00   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.00   Непрекъснат Да 
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Юли 

Дебит Nm3/h 2 340 000 0.00   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 0.00   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 0.00   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.00   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.00   Непрекъснат Да 

Август 

Дебит Nm3/h 2 340 000 0.00   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 0.00   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 0.00   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.00   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.00   Непрекъснат Да 

Септември 

Дебит Nm3/h 2 340 000 0.00   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 0.00   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 0.00   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.00   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.00   Непрекъснат Да 

Октомври 

Дебит Nm3/h 2 340 000 0.00   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 0.00   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 0.00   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.00   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.00   Непрекъснат Да 
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Ноември 

Дебит Nm3/h 2 340 000 0.00   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 0.00   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 0.00   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.00   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.00   Непрекъснат Да 

Декември 

Дебит Nm3/h 2 340 000 0.00   Непрекъснат Да 

Степен на десулфуризация % 96 0.00   Непрекъснат Да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6% O2) 200 0.00   Непрекъснат Да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6% O2) 250 0.00   Непрекъснат Да 

Общ прах mg/Nm3, (6% O2) 20 0.00   Непрекъснат Да 

29.01.2019г. Живак mg/Nm3, (6% О2) - - 0,02620 
Веднъж  

годишно 
- 
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Таблица 3. Емисии  в отпадъчни води 

Таблица 3.1: Емисии в отпадъчни води - „Северен преливен канал” 
 

№ Параметър МЕ 

ИЕО,  

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг по дати и месец на отбиране за 2019г.  Честота на 

мониторинг 

Съот- 

ветст- 

вие 
  Обем m3/y 61 195 446 28.01. 18.02. 20.03. 17.04 21.05. 19.06 04.07. 19.08. 19.09. 22.10. 22.11. 13.12. 

1 
Активна 

реакция pH 
- 6÷9 7.63 7.78 7.47 7.43 7.91 7.57 7.51 7.75 8.12 7.86 7.20 7.92 

Един път 

месечно 
Да 

2 
Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 50 47.4 65.8 48.3 45.1 44.3 41.4 47.2 46.2 41.7 43.7 40.4 41.6 

Един път 

месечно 
Да 

3 Сулфати mg/dm3 400 1995.5 1894.7 2003.2 1979.6 1410.3 1449 2270.9 2167.2 2090.5 2032.1 1809.3 2156.3 
Един път 

месечно 
Не 

4 Нефтопродукти mg/dm3 10,0  0.34  0.29 0.36 0.24 0.12 0.14 0.10 0.12 0.07 0.12 0.10 0.14 
Един път 

месечно 
Да 

5 Желязо mg/dm3 1,0 0.185 0.056 0.073 0.067 0.021 0.090 0.024 0.186 0.11 0.069 0.063 0.047 
Един път 

месечно 
Да 

6 Мед mg/dm3 0,5 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 
Един път 

месечно 
Да 

7 Цинк mg/dm3 1,0 0.206 0.175 0.210 0.212 0.17 0.14 0.16 0.47 0.11 0.17 0.15 0.17 
Един път 

месечно 
Да 

8 Хром (общ ) mg/dm3 0,5 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
Един път 

месечно 
Да 

9 Остатъчен хлор mg/dm3 0,2 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.06 <0.02 <0.02 <0.02 
Един път 

месечно 
Да 
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Таблица 3.1: Емисии в отпадъчни води - яз. „Ковачево” 

№ Параметър МЕ 

ИЕО,  

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг по дати и месец на отбиране за 2019г.  Честота на 

мониторинг 

Съот-

ветст-

вие 
  Обем m3/y   28.01. 18.02. 20.03 17.04 21.05. 19.06 04.07. 19.08. 19.09. 22.10. 22.11. 13.12. 

1 
Активна 

реакция pH 
- 6÷9 7.92 8.06 8.17 7.94 7.80 8.32 8.48 7.97 7.50 7.29 7.08 6.95 

Един път 

месечно 
Да 

2 
Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 50 46.3 30.0 42.4 29.9 32.6 42.3 46.3 43.5 37.5 46.2 45.2 43.6 

Един път 

месечно 
Да 

3 Сулфати mg/dm3 400 1702.2 1611.4 1723.1 1738.3 1369.9 1422 2031.9 2060.4 1968.7 2092.6 2018.7 1976.4 
Един път 

месечно 
Не 

4 Нефтопродукти mg/dm3 10,0 0.25 0.21 0.18 0.16 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Един път 

месечно 
Да 

5 Желязо mg/dm3 1,0 0.010 0.011 0.015 0.014 0.086 0.055 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.025 0.023 0.016 
Един път 

месечно 
Да 

6 Мед mg/dm3 0,5 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 
Един път 

месечно 
Да 

7 Цинк mg/dm3 1,0 0.171 0.105 0.135 0.126 0.090 0.150 0.050 0.060 0.090 0.16 0.14 0.15 
Един път 

месечно 
Да 

8 Хром (общ ) mg/dm3 0,5 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
Един път 

месечно 
Да 

9 Остатъчен хлор mg/dm3 0,2 0.03 0.03 0.04 0.03 0.24 0.05 < 0.02 0.11 0.24 0.25 0.20 0.36 
Един път 

месечно 
Да 
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Таблица 3.2: Емисии в битово-фекални отпадъчни води - „ПСБФВ” 

 

№ Параметър МЕ 

ИЕО,  

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг по дати и месец на отбиране за 2019г.  Честота на 

мониторинг 

Съот-

ветст-

вие 
  Обем m3/y 73 365 28.01. 18.02. 20.03 17.04 21.05. 19.06 04.07. 19.08. 19.09. 22.10. 22.11. 13.12. 

1 
Активна 

реакция pH 
  6÷9 7.31 7.47 7.44 7.36 7.17 7.25 7.35 7.23 7.60 7.31 7.27 7.36 

Един път 

месечно 
Да 

2 
Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 50 48.5 48.3 44.2 28.9 26.4 43.6 44.2 44.2 43.8 44.5 42.6 45.2 

Един път 

месечно 
Да 

3 БПК 5 
mg О2/ 

dm3 
25 6.4 5.0 5.2 4.2 < 0.5 3.5 2.0 2.5 2.8 10 4.8 4.5 

Един път 

месечно 
Да 

4 
ХПК 

(бихроматна) 

mg О2 

/dm3 
125 13 11 18 11 11 18 9.95 11 14 18 13 11 

Един път 

месечно 
Да 

5 Общ азот mg/dm3 15 1.61 1.57 2.37 2.57 2.0 1.98 2.27 1.75 2.72 2.35 3.47 3.34 
Един път 

месечно 
Да 

6 Общ фосфор mg/dm3 2 0.147 0.108 0.180 0.135 0.15 0.12 0.123 0.18 0.286 0.202 0.206 0.223 
Един път 

месечно 
Да 

7 Нефтопродукти mg/dm3  10,0 0.28 0.36 0.75 < 0.05 0.15 < 0.05 < 0.05 0.06 0.07 0.23 0.20 0.20 
Един път 

месечно 
Да 

8 Желязо mg/dm3 1,0 0.155 0.055 0.047 0.045 0.086 0.105 0.036 0.141 0.075 0.089 0.068 0.080 
Един път 

месечно 
Да 

9 Цинк mg/dm3 1,0 0.306 0.244 0.413 0.386 0.27 0.24 0.39 0.35 0.15 0.31 0.29 0.30 
Един път 

месечно 
Да 

10 Олово mg/dm3 0,2 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 
Един път 

месечно 
Да 
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Таблица 3.3: Емисии в отпадъчни води - „Сепарираща шахта” 

№ Пречиствателно съоръжение МЕ Параметър ИЕО 
Дата на 

отбиране 

Резултат от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

1 изход Сепарираща шахта mg/dm3 Нефтопродукти 10 28.01.2019г. 2.34 Един път месечно Да 

2 изход Сепарираща шахта mg/dm3 Нефтопродукти 10 18.02.2019г. 1.76 Един път месечно Да 

3 изход Сепарираща шахта mg/dm3 Нефтопродукти 10 20.03.2019г. 1.23 Един път месечно Да 

4 изход Сепарираща шахта mg/dm3 Нефтопродукти 10 17.04.2019г. 2.13 Един път месечно Да 

5 изход Сепарираща шахта mg/dm3 Нефтопродукти 10 21.05.2019г. 1.87 Един път месечно Да 

6 изход Сепарираща шахта mg/dm3 Нефтопродукти 10 19.06.2019г. 1.98 Един път месечно Да 

7 изход Сепарираща шахта mg/dm3 Нефтопродукти 10 04.07.2019г. 2.07 Един път месечно Да 

8 изход Сепарираща шахта mg/dm3 Нефтопродукти 10 19.08.2019г. 2.12 Един път месечно Да 

9 изход Сепарираща шахта mg/dm3 Нефтопродукти 10 19.09.2019г. 2.50 Един път месечно Да 

10 изход Сепарираща шахта mg/dm3 Нефтопродукти 10 22.10.2019г. 2.17 Един път месечно Да 

11 изход Сепарираща шахта mg/dm3 Нефтопродукти 10 22.11.2019г. 2.30 Един път месечно Да 

12 изход Сепарираща шахта mg/dm3 Нефтопродукти 10 13.12.2019г. 2.23 Един път месечно Да 

Таблица 3.4: Охлаждащи води ЦОС на бл. 7 и бл. 8 

  Параметър 

ИЕО 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг по дати и месец на отбиране за 2019г.  Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

      02.01. 01.02. 01.03. 11.04. 07.05. - 23.07. 01.08. 02.09. 01.10. 01.11. 02.12. 

1 
Активна 

реакция pH 
7÷9 8.66 8.83 8.92 8.69 8.84 - 8.68 8.99 8.95 8.93 8.80 8.87 

Един път 

месечно 
Да 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци 

№ Вид отпадък Код 

Годишно количество 

Годишно 

количество за единица 

продукт 
Временно  

съхранение на 

площадката 

Транспортиране 

- собствен 

транспорт /  

външна фирма 

Съответствие Количества 

определени 

с КР*  

Реално 

измерено  

Количества 

определени  

с КР 

Изчислена 

годишна 

норма за 

ефективност 

t/y t/y t/MWh t/MWh 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Отпадъци, неупоменати другаде 

(алкален шлам - при получаване 

на калциев хидрооксид) 

06 02 99 200   1.300 0.00002   0.0000002 

Склад за 

варовик  

СОИ 1-6  

 Вътрешен 

транспорт 
Да 

2 

Сгурия, шлака и дънна пепел от 

котли (с изключение на пепел от 

котли, упомената в 10 01 04) 

10 01 01 600 000  202 968 0.06  0.031 Сгуроотвал 
МТЛТ 1 и  

МТЛТ 2 
Да 

3 
Увлечена /летяща пепел от 

изгаряне на въглища 
10 01 02 3 400 000 1 826 711 0.32   0.28 Сгуроотвал 

МТЛТ 1 и  

МТЛТ 2 
Да 

4 

Твърди отпадъци от реакции на 

основата на калций, получени при 

десулфуризация на отпадъчни 

газове 

10 01 05 2 400 000 1 126 794 0.23  0.17 Сгуроотвал 

МТЛТ 1 и  

МТЛТ 2; 

Външни фирми 

Да 

5 

Облицовъчни и огнеупорни 

материали от неметалургични 

процеси,  различни от 

упоменатите в 16 11 05 

16 11 06 3 500   73.100 
Не е 

приложимо 
-  

Склад Втора 

употреба 
Външни фирми Да 

6 
Наситени или отработени 

йонообменни смоли 
19 09 05 8   0.000 

Не е 

приложимо 
- 

 Склад Втора 

употреба 
Външни фирми   Да 

7 
Стърготини, стружки и изрезки от 

черни метали 
12 01 01 36 19.480 

Не е 

приложимо 
- Площадка П1 Външни фирми Да 

8 
Стърготини, стружки и изрезки от 

цветни метали 
12 01 03 1.8   0.960 

Не е 

приложимо 
- Площадка 78 Външни фирми Да 

9 
Нехлорирани хидравлични масла 

на минерална основа 
13 01 10* 140 0.000 

Не е 

приложимо 
- Площадка 03 Външни фирми Да 

10 
Бързо биоразградими 

хидравлични масла 
13 01 12* 10 3.390 

Не е 

приложимо 
- Площадка 03 Външни фирми Да 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 

Нехлорирани моторни и смазочни 

и масла за зъбни предавки на 

минерална основа 

13 02 05* 70 24.804 
Не е 

приложимо 
- Площадка 03 Външни фирми Да 

12 
Синтетични моторни и смазочни 

масла и масла за зъбни предавки 
13 02 06* 10 0.180 

Не е 

приложимо 
- Площадка 03 Външни фирми Да 

13 

Нехлорирани изолационни и 

топлопредаващи масла на 

минерална основа  

13 03 07* 100 8.950 
Не е 

приложимо 
- Площадка 03 Външни фирми Да 

14 Пластмасови опаковки 15 01 02 78 9.380 
Не е 

приложимо 
- Газирана вода Външни фирми Да 

15 Метални опаковки 15 01 04 0.5 0.000 
Не е 

приложимо 
-  Площадка П1 Външни фирми   Да 

16 

Опаковки, съдържащи остатъци 

от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 

15 01 10* 30 0.580 
Не е 

приложимо 
- Площадка 03 

Вътрешен 

транспорт 
Да 

17 

Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за 

изтриване, предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

15 02 02* 1 0.193 
Не е 

приложимо 
- Площадка 03 Външни фирми Да 

18 Излезли от употреба гуми 16 01 03 12 6.940 
Не е 

приложимо 
- 

Авто-

стопанство 

Собствен 

транспорт 
Да 

19 Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 20 9.365 
Не е 

приложимо 
- 

Склад Втора 

употреба 
Външни фирми Да 

20 Мед, бронз, месинг 17 04 01 15 38.580 
Не е 

приложимо 
- Площадка 78 Външни фирми Да 

21 Алуминий 17 04 02 25 4.760 
Не е 

приложимо 
- Площадка 78 Външни фирми Да 

22 Олово 17 04 03 12 0.000 
Не е 

приложимо 
- 

Склад Втора 

употреба 
Външни фирми Да  

23 Чугун и стомана 17 04 05 5000 4 816.563 
Не е 

приложимо 
- 

Площадка П1 / 

77 / 78 
Външни фирми Да 

24 Смеси от метали 17 04 07 10 0.000 
Не е 

приложимо 
- Площадка П1 Външни фирми  Да 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 

Изолационни материали, 

различни от упоменатите в  

17 06 01 и 17 06 03 

17 06 04 1500 205.900 
Не е 

приложимо 
- Площадка П1 

Собствен 

транспорт; 

Външни фирми  

Да 

26 

Смеси от бетон, тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и керамични 

изделия различни от упоменатите 

в 17.01.06 

17 01 07 
Не е 

приложимо 
0.000 

Не е 

приложимо 
- Не 

Собствен 

транспорт 
Да  

27 Отпадъци от чугун и стомана 19 10 01 1405 1 010.360 
Не е 

приложимо 
- 

Площадка П1 / 

79 
Външни фирми Да 

28 
Луминесцентни тръби и други 

отпадъци съдържащи живак. 
20 01 21* 2 0.000 

Не е 

приложимо 
- ДИСОНО 

 Вътрешен 

транспорт 
Да 

29 

Трици,талаш,изрезки, дървен 

материал, талашитени плоскости 

и фурнири различни от 

упоменатите в 03 01 04 

03 01 05 
Не е  

приложимо 
0.000 

Не е 

приложимо 
- Не 

Собствен 

транспорт 
Да 

30 
Масло от маслено-водни 

сепаратори, съдържащи масла 
13 05 06* 

Не е 

приложимо 
0.000 

Не е 

приложимо 
- 

Предаване на 

фирми 
Външни фирми Да  

31 Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 
Не е 

приложимо 
10.760 

Не е 

приложимо 
- 

Предаване на 

фирми 
Външни фирми Не 

32 
Отпадъци, съдържащи масла и 

нефтопродукти 
16 07 08* 0.7 0.000 

Не е 

приложимо 
- Площадка 03 Външни фирми Да 

33 Стъкло 17 02 02 
Не е 

приложимо 
0.000 

Не е 

приложимо 
- Не  Външни фирми Да 

34 
Изолационни материали, 

съдържащи азбест 
17 06 01* 

Не е 

приложимо 
0.820 

Не е 

приложимо 
- Не 

 Вътрешен 

транспорт 
Да 

35 Отпадъци от решетки и сита 19 08 01 
Не е 

приложимо 
0.000 

Не е 

приложимо 
- Не Външни фирми Да 

36 
Утайки от пречистване на 

отпадъчни води 
19 08 05 

Не е 

приложимо 
0.700 

Не е 

приложимо 
- Не Външни фирми Да 

37 Смесени битови отпадъци 20 03 01 
Не е 

приложимо 
196.080 

Не е 

приложимо 
- 

Предаване на 

фирми 
Външни фирми Да 

38 
Утайки от маслоуловителни 

шахти (колектори) 
13 05 03* 

Не е 

приложимо 
0.000 

Не е 

приложимо 
- Не  Външни фирми Да 

*   Годишни количества образувани производствени отпадъци, съгласно Условие 11.1.1. (актуализирано с Решение № 50-Н0-И0-А4/2017г.), Таблица 

11.1 и количества отпадъци временно съхранявани, съгласно Условие 11.3.6.1 (поставено с Решение № 50-Н0-И0-А4/2017г.). 
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

№ Вид отпадък Код 
Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане 

на площадката 

Име на външна фирма извършваща 

операцията по оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Отпадъци, неупоменати другаде (алкален 

шлам - при получаване на калциев 

хидрооксид) 

06 02 99 
Да.  

1.300 т (R5) 
Не Не Да 

2 

Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с 

изключение на пепел от котли, упомената 

в 10 01 04) 

10 01 01 Не Не 
Мини „Марица изток” АД 

153 062.350 т (D5) 
Да 

3 
Увлечена /летяща пепел от изгаряне на 

въглища 
10 01 02 Не Не 

Мини „Марица изток” АД 

1 382 260.380 т (D5) 
Да 

4 

Твърди отпадъци от реакция на основата 

на калций, получени при десулфуризация 

на отпадъчни газове 

10 01 05 Не  Не 

Мини „Марица изток” АД 

651 282.270 т (D5) ; 

 „Индустриал Сълюшънс България”  ЕООД 

222 153.423 т; (R5, R12, R13) 

„Змееви” ЕООД  

584.660 т (R5, R12, R15);  

„ ГД Фактори”  ЕООД 

3 453.960 т (R5, R12, R15);   

„Евро Микс Продакшън” ЕООД 

906.820 т (R5, R12, R15); 

„ПИР Импекс” ЕООД 

10 850.900 т (R5, R12, R13); 

„Златна Панега Цимент” АД 

5 676.900 т (R5); 

„Холсим България” АД 

17 373.760 т (R5); 

„Девня Цимент” АД 

6 422.700 т (R5) 

Да   

5 
Облицовъчни и огнеупорни материали, 

различни от упоменатите в 16 11 05 
16 11 06 Не Не 

 „Пещострой” ЕООД 

73.100 т 
Да 

6 
Наситени или отработени йонообменни 

смоли 
19 09 05 Не Не Не Да 
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1 2 3 4 5 6 7 

7 

Трици,талаш,изрезки, дървен материал, 

талашитени плоскости и фурнири 

различни от упоменатите в 03 01 04 

03 01 05 Не  Не Не Да 

8 Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 Не  Не 
„Сорико” ООД 

10.760 т (R13, R12) 
Да 

9 Пластмасови опаковки 15 01 02 
Не e извършвана 

дейност R13  
Не 

„Сорико” ООД;   

9.380 т (R12, R13) 
Да 

10 Метални опаковки 15 01 04 Не Не Не Да 

11 Излезли от употреба гуми 16 01 03 
Не e извършвана 

дейност R13 
Не 

„Екомедиана-2010” АД  

6.940 т (R12, R13) 
Да 

12 
Стърготини, стружки и изрезки от черни 

метали 
12 01 01 Не Не 

„Орбит металс” ЕООД 

10.100 т (R12, R13) 
Да 

13 
Стърготини, стружки и изрезки от цветни 

метали 
12 01 03 Не Не Не Да 

14 Отпадъци от чугун и стомана 19 10 01 Не Не 
„Орбит металс” ЕООД 

482.760 т (R12, R13) 
Да 

15 Отпадъци от решетки и сита 19 08 01 Не Не Не Да 

16 Утайки от пречистване на отпадъчни води 19 08 05 Не Не 
EТ „Красимир Колев” 

0.700 т (Т) 
Да 

17 
Нехлорирани хидравлични масла на 

минерална основа 
13 01 10* 

Не e извършвана 

дейност R13 
Не 

„Промишлени системи” ООД 

0.200 т (R13, R12) 
Да 

18 Бързо биоразградими хидравлични масла 13 01 12* Не Не 
„Промишлени системи” ООД 

3.860 т (R13, R12) 
Да 

19 
Нехлорирани моторни, смазочни и масла 

за зъбни предавки на минерална основа 
13 02 05* 

Не e извършвана 

дейност R13 
Не 

„Промишлени системи” ООД 

23.080 т (R13, R12) 
Да 

20 
Синтетични моторни и смазочни масла и 

масла за зъбни предавки 
13 02 06* Не Не 

„Промишлени системи” ООД 

0.460 т (R13, R12) 
Да 

21 

Нехлорирани изолационни и 

топлопредаващи масла на минерална 

основа 

13 03 07* Да (R9) Не 
„Промишлени системи” ООД 

36.900 т (R13, R12) 
Да 
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22 Утайки от маслоуловителни шахти 13 05 03* Не Не Не Да 

23 

Опаковки съдържащи остатъци от опасни 

вещества или замърсени с опасни 

вещества 

15 01 10* Не Не 
ДИСОНО 

0.580 т (D5) 
Да 

24 

Абсорбенти, филтърни материали 

(включително маслени филтри, 

неупоменати другаде) 

15 02 02* Не Не Не Да 

25 Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 
Не e извършвана 

дейност R13 
Не 

„Индустриални суровини“ ЕООД 

9.985 т (R13) 
Да 

26 
Отпадъци, съдържащи масла и 

нефтопродукти 
16 07 08* 

Не e извършвана 

дейност R13 
Не Не Да 

27 
Изолационни материали, съдържащи 

азбест 
17 06 01* Не Не 

ДИСОНО 

0.820 т (D5) 
Да 

28 
Луминесцентни тръби и др. отпадъци 

съдържащи живак 
20 01 21* 

Не e извършвана 

дейност R13 
Не Не Да 

29 

Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични изделия различни 

от упоменатите в 17 01 06 

17 01 07 Не  Не Не Да 

30 Мед, бронз, месинг 17 04 01 Не  Не 
„Орбит металс” ЕООД 

17.000 т (R12, R13) 
Да 

31 Алуминий 17 04 02 Не Не 
„Орбит металс” ЕООД 

1.500 т (R12, R13) 
Да 

32 Олово 17 04 03 Не  Не Не Да 

33 Чугун и стомана 17 04 05 Не Не 
„Орбит металс” ЕООД 

2 559.160 т (R12, R13) 
Да 

34 Смеси от метали 17 04 07 Не  Не Не Да 

35 
Изолационни материали, различни от 

упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 
17 06 04 Не  Не 

ДЗЗД „Регионално депо” Ямбол 

205.900 т (D5) 
Да 

36 Стъкло 17 02 02 Не  Не Не Да 

37 Смесени битови отпадъци 20 03 01 Не  Не 
„Сорико” ООД 

196.080 т (R12, R13, D13) 
Да 

38 
Масло от маслено-водни сепаратори 

съдържащи масла 
 13 05 06* Не Не Не Да 



 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД 

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР №50/2005 

124 

Таблица 6. Шумови емисии 

ИТ 

№ 

Измерителен контур I:  

„Основни източници на шум от инсталацията на 

„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД” 

Ниво на 

звуково 

налягане  

[dВ(А)] 

Измерено 

през деня 

Leq, 

[dB(A)] 

Съответсвие 

1 2 3 4 5 

  Дата на провеждане на измерването:   27.09.2019г.   

1 Източно от ЕЛУ 70  60,9 ± 0,2 Да 

2 Трансформатор 30Т 70  65,7 ± 0,2 Да 

3 Трансформатор Т3 70  67,1 ± 0,2 Да 

4 Трансформатор Т24 70  68,1 ± 0,2 Да 

5 Трансформатор Т25 70  66,3 ± 0,2 Да 

6 Помпена станция "Добавъчни води" (ПСДВ) 70  65,1 ± 0,2 Да 

7 Трансформатор 8Т 70  61,5 ± 0,2 Да 

8 Западно от Дирекция "Ремонти" 70  57,9 ± 0,2 Да 

9 Западно от котелен цех (КЦ) - 890 МВт  70  58,2 ± 0,2 Да 

10 До склад писта №3 70  59,7 ± 0,2 Да 

11 До административна сграда СОИ (5÷8) 70  62,0 ± 0,2 Да 

12 Източно от склад III 70  66,4 ± 0,2 Да 

13 До пресипка 17 срещу ПСБФВ 70  65,6 ± 0,2 Да 

14 Източно от ЖПРазтоварище (РИ 201Б) 70  61,8 ± 0,2 Да 

15 По контура, срещу ЖП Разтоварище (РИ 201Б); 70  57,0 ± 0,2 Да 

16 По контура, срещу ЖП Разтоварище (РИ 201Б) 70  60,5 ± 0,2 Да 

17 Дробилка "2ДР Іст.Б" 70  62,1 ± 0,2 Да 

18 Дробилка "2ДР Іст.Б" 70  64,9 ± 0,2 Да 

19 
Северозападно по контура. Дробилка "2ДР Іст.Б, 2ДР.Іст. 

А"; Транспортьор 202Б 
70  63,6 ± 0,2 Да 

20 Транспортьор 202Б, Пресипка 11 70  60,3 ± 0,2 Да 

21 
Транспортьор 203Б; Шламова Помпена Станция - 3 

(ШПС -3) 
70  59,0 ± 0,2 Да 

22 
Югозападно от Пресипка 12 (ПР12); Комб.роторно с-е 

(КРС-205Б) 
70  59,4 ± 0,2 Да 

23 Западно от КРС 205Б, по пътя срещу въглищна фигура Д2 70  61,1 ± 0,2 Да 

24 По пътя срещу въглищна фигура Д2 70  58,4 ± 0,2 Да 

25 По пътя срещу въглищна фигура Д2 70  54,7 ± 0,2 Да 

26 По пътя срещу въглищна фигура Д2 70  53,6 ± 0,2 Да 

27 По пътя срещу въглищна фигура Д2 70  54,2 ± 0,2 Да 

28 По пътя срещу въглищна фигура Д2 70  57,5 ± 0,2 Да 

29 Срещу Пресипка 15 (ПР15) 70  61,8 ± 0,2 Да 

30 Западно от Въглищна фигура В2 70  66,3 ± 0,2 Да 
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31 Въглищна фигура В2 70  64,0 ± 0,2 Да 

32 Въглищна фигура В2 70  61,3 ± 0,2 Да 

33 Въглищна фигура В2, Пиезометър №36 70  60,5 ± 0,2 Да 

34 Въглищна фигура В2 70  60,0 ± 0,2 Да 

35 Срещу Пресипка 4 (ПР 4) 70  60,8 ± 0,2 Да 

36 Между Пресипка 4 (ПР 4) и Пресипка 5 (ПР 5) 70  64,7 ± 0,2 Да 

37 Работилница бригада багери 70  66,8 ± 0,2 Да 

38 По пътя до БПС1 70  62,1 ± 0,2 Да 

39 Вход на Площадка П1 70  59,7 ± 0,2 Да 

40 На Площадка П1, срещу Мазутно стопанство 70  61,8 ± 0,2 Да 

41 Югоизточен ъгъл в Мазутно стопанство (МР 3) 70  63,7 ± 0,2 Да 

42 Автостопанство срещу товарен портал 70  64,0 ± 0,2 Да 

43 Главен портал 70  62,1 ± 0,2 Да 

44 В двора на ЦСИ 70  61,5 ± 0,2 Да 

Lср.     61,7 ± 0,2   

Lp     125,3 ± 5,1   

 
Измерителен контур II:  

„Циркулационна охлаждаща система” (ЦОС)  
   

  Дата на провеждане на измерването:   27.09.2019г.   

1 
Под административна сграда Дирекция Инвестиции 

(старата сграда) 
70  64,7 ± 0,2 Да 

2 Изток срещу ЦОС - до трансформатора 70  66,9 ± 0,2 Да 

3 До административна сграда Дирекция Инвестиции 70  68,7 ± 0,2 Да 

4 Северно от ЦОС 70  65,1 ± 0,2 Да 

5 Северозападно от ЦОС 70  66,3 ± 0,2 Да 

6 Срещу склад "Хидразин" 70  62,7 ± 0,2 Да 

7 До циркулационна помпена станция 3 (ЦПС3) 70  65,2 ± 0,2 Да 

8 
Южно от Дирекция Инвестиции (старата сграда) до 

стълбите 
70  66,0 ± 0,2 Да 

Lср.     65,7 ± 0,2   

Lp     114,7 ± 4,6   

 Измерителен контур III:  

„Сгуроотвал” - изгребвана секция №1 
   

  Дата на провеждане на измерването:   30.10.2019г.   

1 Североизточен ъгъл на изгребваната секция 70  51,5 ± 0,2 Да 

2 Източно по контура 70  53,6 ± 0,2 Да 

3 Източно по контура 70  57,5 ± 0,2 Да 

4 Източно по контура 70  61,1 ± 0,2 Да 

5 Източно по контура 70  63,2 ± 0,2 Да 

6 Източно по контура 70  62,5 ± 0,2 Да 

7 Източно по контура 70  59,4 ± 0,2 Да 

8 Източно по контура 70  51,2 ± 0,2 Да 
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9 Югоизточен ъгъл на изгребваната секция 70  49,0 ± 0,2 Да 

10 Южно по контура 70  52,7 ± 0,2 Да 

11 Южно по контура 70  56,9 ± 0,2 Да 

12 Южно по контура 70  58,8 ± 0,2 Да 

13 Югозападен ъгъл на изгребваната секция 70  62,5 ± 0,2 Да 

14 Западно по контура 70  60,7 ± 0,2 Да 

15 Западно по контура 70  60,2 ± 0,2 Да 

16 Западно по контура 70  58,5 ± 0,2 Да 

17 Западно по контура 70  54,4 ± 0,2 Да 

18 Западно по контура 70  52,2 ± 0,2 Да 

19 Западно по контура 70  51,5 ± 0,2 Да 

20 Западно по контура 70  54,6 ± 0,2 Да 

21 Северозападен ъгъл на изгребваната секция 70  52,8 ± 0,2 Да 

22 Северно по контура 70  53,4 ± 0,2 Да 

23 Северно по контура 70  55,0 ± 0,2 Да 

24 Северно по контура 70  52,0 ± 0,2 Да 

Lср.     56,1 ± 0,2   

Lp     116,7 ± 4,7   

 
Измерителен контур IV:  

„Депо за инертни, строителни, опасни и неопасни 

отпадъци” 

   

  Дата на провеждане на измерването:   27.09.2019г.   

1 Югоизток по контура, срещу хале 70  40,7 ± 0,2 Да 

2 Източен ъгъл на контура, срещу помпена станция 70  41,5 ± 0,2 Да 

3 Североизток по контура 70  41,2 ± 0,2 Да 

4 Североизток по контура, срещу помпа оросители 70  42,6 ± 0,2 Да 

5 
Североизток по контура, срещу басейн за битови 

отпадъци 
70  43,1 ± 0,2 Да 

6 
Северен ъгъл на контура, срещу басейн за битови 

отпадъци 
70  41,8 ± 0,2 Да 

7 Северозапад по контура 70  44,2 ± 0,2 Да 

8 Западен ъгъл на контура 70  46,1 ± 0,2 Да 

9 Югозапад по контура 70  48,9 ± 0,2 Да 

10 Югозапад по контура, срещу клетка за опасни отпадъци 70  48,0 ± 0,2 Да 

11 Югозапад по контура, срещу клетка за опасни отпадъци 70  44,2 ± 0,2 Да 

12 Южен ъгъл на контура. 70  42,8 ± 0,2 Да 

Lср.     43,8 ± 0,2   

Lp     94,9 ± 3,9   
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№ 

Място на въздействие (МВ) Дневно Вечерно Нощно 

Съответствие Допустимо ниво на шума [dB(А)] 
Leq, dB(A)  Leq, dB(A)  Leq, dB(A)  

55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

Дата на провеждане на 

измерването: 
27.09.2019г. 27.09.2019г. 27.09.2019г. 

МВ1 

с. Полски Градец отстоящо на 7.5 

km (по права линия) от площадката 

на "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД, 

частен имот в най-северния край на 

селото. 

37,6 ± 0.2 35.8 ± 0.2  35.0 ± 0.2 Да 

МВ2 

с. Радецки  отстоящо на 3.5 km (по 

права линия) от площадката на 

"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД, 

частен имот в най-източния край на 

селото. 

 42,8 ± 0.2 40.2 ± 0.2 39.8 ± 0.2 Да 

* Забележка: ИТ - измерителна точка, МВ - място на въздействие. 
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Таблица 7. Опазване на подземните води 

№ Показател МЕ 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР* 

Резултати от  

мониторинг 

Честота на мониторинг 
Дата на 

 пробовземане 

28.05.2019г. 04.12.2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 

МП-1: Сондаж при с. Полски градец 

  Водно ниво m   - -  Веднъж на шест месеца 

1 Активна реакция 
рН 

единици 
- 8.02 8.17  Веднъж на шест месеца 

2 Електропроводимост µS cm-1 - 585 587  Веднъж на шест месеца 

3 Обща твърдост mg-еqv/l - 1.6 1.22  Веднъж на шест месеца 

4 Перманганатна окисляемост mg О2/l - 0.56 0.74  Веднъж на шест месеца 

5 Амониев йон mg/l - 0.030 0.040  Веднъж на шест месеца 

6 Нитрати mg/l - 0.17 0.37  Веднъж на шест месеца 

7 Нитрити mg/l - <0.006 <0.006  Веднъж на шест месеца 

8 Сулфати mg/l - 27.4 23.6  Веднъж на шест месеца 

9 Хлориди mg/l - 16.2 15.3  Веднъж на шест месеца 

10 Фосфати mg/l - 0.22 0.18  Веднъж на шест месеца 

11 Флуориди mg/l - 1.83 -  Веднъж годишно 

12 Натрий mg/l - 127.5 111.29  Веднъж на шест месеца 

13 Калций mg/l - 18.8 15.4  Веднъж на шест месеца 

14 Магнезий mg/l - 7.78 5.49  Веднъж на шест месеца 
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15 Бор mg/l - 0.260 -  Веднъж годишно 

16 Олово µg/l - 5 -  Веднъж на две години 

17 Хром µg/l - 5 -  Веднъж на две години 

18 Алуминий µg/l - 27 -  Веднъж на две години 

19 Желязо µg/l - 43 24  Веднъж на шест месеца 

20 Манган µg/l - 10 40  Веднъж на шест месеца 

21 Нефтопродукти µg/l - 50 <50  Веднъж на шест месеца 

22 Обща бета-активност Bq/l - 0.059 -  Веднъж годишно 

23 Обща алфа-активност Bq/l - 0.032 -  Веднъж годишно 

МП-2: Сондаж при яз. Овчарица 

  Водно ниво m - 2.20 2.60  Веднъж на шест месеца 

1 Активна реакция 
рН 

единици 
- 8.02 8.29  Веднъж на шест месеца 

2 Електропроводимост µS cm-1 - 908 883  Веднъж на шест месеца 

3 Обща твърдост mg-еqv/l - 6.6 5.48  Веднъж на шест месеца 

4 Перманганатна окисляемост mg О2/l - 0.68 1.26  Веднъж на шест месеца 

5 Амониев йон mg/l - 0.19 0.22  Веднъж на шест месеца 

6 Нитрати mg/l - 0.70 0.88  Веднъж на шест месеца 

7 Нитрити mg/l - <0.006 <0.006  Веднъж на шест месеца 

8 Сулфати mg/l - 182.2 196.1  Веднъж на шест месеца 

9 Хлориди mg/l - 55.4 48.8  Веднъж на шест месеца 

10 Фосфати mg/l - 0.13 0.12  Веднъж на шест месеца 

11 Флуориди mg/l - 0.74 -  Веднъж годишно 

12 Натрий mg/l - 85.8 128.13  Веднъж на шест месеца 
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13 Калций mg/l - 77.3 64.1  Веднъж на шест месеца 

14 Магнезий mg/l - 32.8 27.8  Веднъж на шест месеца 

15 Бор mg/l - <0.05 -  Веднъж годишно 

16 Олово µg/l - 5 -  Веднъж на две години 

17 Хром µg/l - 5 -  Веднъж на две години 

18 Алуминий µg/l - 32 -  Веднъж на две години 

19 Желязо µg/l - 138 53  Веднъж на шест месеца 

20 Манган µg/l - 210 160  Веднъж на шест месеца 

21 Нефтопродукти µg/l - <50 <50  Веднъж на шест месеца 

22 Обща бета-активност Bq/l - 0.118 -  Веднъж годишно 

23 Обща алфа-активност Bq/l - <0.030 -  Веднъж годишно 

МП-3: Пиезометър №36 

  Водно ниво m - 2.60 2.50  Веднъж на шест месеца 

1 Активна реакция 
рН 

единици 
- 7.01 7.43  Веднъж на шест месеца 

2 Електропроводимост µS cm-1 - 3640 3670  Веднъж на шест месеца 

3 Обща твърдост mg-еqv/l - 32.1 32.78  Веднъж на шест месеца 

4 Перманганатна окисляемост mg О2/l - 2.95 3.91  Веднъж на шест месеца 

5 Амониев йон mg/l - 0.31 0.38  Веднъж на шест месеца 

6 Нитрати mg/l - 3.44 2.52  Веднъж на шест месеца 

7 Нитрити mg/l - 0.012 0.009  Веднъж на шест месеца 

8 Сулфати mg/l - 1382 1408  Веднъж на шест месеца 

9 Хлориди mg/l - 97.3 101.6  Веднъж на шест месеца 

10 Фосфати mg/l - 0.17 0.20  Веднъж на шест месеца 
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11 Флуориди mg/l - 1.67 -  Веднъж годишно 

12 Натрий mg/l - 240.8 211.01  Веднъж на шест месеца 

13 Калций mg/l - 496.2 526.6  Веднъж на шест месеца 

14 Магнезий mg/l - 89.2 79.0  Веднъж на шест месеца 

15 Бор mg/l - 2.649 -  Веднъж на шест месеца 

16 Олово µg/l - 7 -  Веднъж на две години 

17 Хром µg/l - 9 -  Веднъж на две години 

18 Алуминий µg/l - 76 -  Веднъж на две години 

19 Желязо µg/l - 146 190  Веднъж на шест месеца 

20 Манган µg/l - 50 0.120  Веднъж на шест месеца 

21 Нефтопродукти µg/l - <50 <50  Веднъж на шест месеца 

22 Обща бета-активност Bq/l - 0.655 -  Веднъж годишно 

23 Обща алфа-активност Bq/l - 0.241 -  Веднъж годишно 

МП-4: Сондаж при Ж.П. Гара 

  Водно ниво m - 1.10 0.90  Веднъж на шест месеца 

1 Активна реакция 
рН 

единици 
- 7.35 7.54  Веднъж на шест месеца 

2 Електропроводимост µS cm-1 - 3470 1662  Веднъж на шест месеца 

3 Обща твърдост mg-еqv/l - 39.7 14.4  Веднъж на шест месеца 

4 Перманганатна окисляемост mg О2/l - 4.38 4.02  Веднъж на шест месеца 

5 Амониев йон mg/l - 0.090 0.12  Веднъж на шест месеца 

6 Нитрати mg/l - 8.62 9.43  Веднъж на шест месеца 

7 Нитрити mg/l - 0.013 0.011  Веднъж на шест месеца 

8 Сулфати mg/l - 1374 931.5  Веднъж на шест месеца 
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9 Хлориди mg/l - 85.2 72.6  Веднъж на шест месеца 

10 Фосфати mg/l - 0.22 0.21  Веднъж на шест месеца 

11 Флуориди mg/l - 1.35 -  Веднъж годишно 

12 Натрий mg/l - 244.9 101.12  Веднъж на шест месеца 

13 Калций mg/l - 571.9 230.5  Веднъж на шест месеца 

14 Магнезий mg/l - 135.6 35.2  Веднъж на шест месеца 

15 Бор mg/l - 1.564 -  Веднъж годишно 

16 Олово µg/l - 8 -  Веднъж на две години 

17 Хром µg/l - 26 -  Веднъж на две години 

18 Алуминий µg/l - 36 -  Веднъж на две години 

19 Желязо µg/l - 54 29  Веднъж на шест месеца 

20 Манган µg/l - <10 <10  Веднъж на шест месеца 

21 Нефтопродукти µg/l - <50 <50  Веднъж на шест месеца 

22 Обща бета-активност Bq/l - 0.251 -  Веднъж годишно 

23 Обща алфа-активност Bq/l - 0.329 -  Веднъж годишно 

МП-5: Пиезометър №38 

  Водно ниво m - 1.80 2.60  Веднъж на шест месеца 

1 Активна реакция 
рН 

единици 
- 7.43 7.57  Веднъж на шест месеца 

2 Електропроводимост µS cm-1 - 3850 3750  Веднъж на шест месеца 

3 Обща твърдост mg-еqv/l - 35.2 34.66  Веднъж на шест месеца 

4 Перманганатна окисляемост mg О2/l - 4.69 4.35  Веднъж на шест месеца 

5 Амониев йон mg/l - 0.15 0.41  Веднъж на шест месеца 

6 Нитрати mg/l - 7.92 6.23  Веднъж на шест месеца 
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7 Нитрити mg/l - 0.008 0.062  Веднъж на шест месеца 

8 Сулфати mg/l - 1370 1404  Веднъж на шест месеца 

9 Хлориди mg/l - 111.2 109.3  Веднъж на шест месеца 

10 Фосфати mg/l - 0.25 0.31  Веднъж на шест месеца 

11 Флуориди mg/l - 1.33 -  Веднъж годишно 

12 Натрий mg/l - 230.9 238.05  Веднъж на шест месеца 

13 Калций mg/l - 613.2 602.0  Веднъж на шест месеца 

14 Магнезий mg/l - 55.4 56.1  Веднъж на шест месеца 

15 Бор mg/l - 1.316 -  Веднъж годишно 

16 Олово µg/l - 17 -  Веднъж на две години 

17 Хром µg/l - 15 -  Веднъж на две години 

18 Алуминий µg/l - 43 -  Веднъж на две години 

19 Желязо µg/l - 63 238  Веднъж на шест месеца 

20 Манган µg/l - 220 330  Веднъж на шест месеца 

21 Нефтопродукти µg/l - <50 <50  Веднъж на шест месеца 

22 Обща бета-активност Bq/l - 0.937 -  Веднъж годишно 

23 Обща алфа-активност Bq/l - <0.010 -  Веднъж годишно 

МП-6: Долен сондаж на Сгуроотвал 

  Водно ниво m - 3.10 4.50  Веднъж на шест месеца 

1 Активна реакция 
рН 

единици 
- 7.63 7.65  Веднъж на шест месеца 

2 Електропроводимост µS cm-1 - 2917 2983  Веднъж на шест месеца 

3 Обща твърдост mg-еqv/l - 27.9 29.28  Веднъж на шест месеца 

4 Перманганатна окисляемост mg О2/l - 4.62 4.46  Веднъж на шест месеца 
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5 Амониев йон mg/l - 0.30 0.44  Веднъж на шест месеца 

6 Нитрати mg/l - 2.16 4.12  Веднъж на шест месеца 

7 Нитрити mg/l - 0.015 0.056  Веднъж на шест месеца 

8 Сулфати mg/l - 1362 1368  Веднъж на шест месеца 

9 Хлориди mg/l - 87.6 84.3  Веднъж на шест месеца 

10 Фосфати mg/l - 0.23 0.42  Веднъж на шест месеца 

11 Флуориди mg/l - 1.42 -  Веднъж годишно 

12 Натрий mg/l - 176.2 168.05  Веднъж на шест месеца 

13 Калций mg/l - 409.6 449.7  Веднъж на шест месеца 

14 Магнезий mg/l - 90.4 83.1  Веднъж на шест месеца 

15 Бор mg/l - 1.435 -  Веднъж годишно 

16 Олово µg/l - 17 -  Веднъж на две години 

17 Хром µg/l - 15 -  Веднъж на две години 

18 Алуминий µg/l - 43 -  Веднъж на две години 

19 Желязо µg/l - 128 <10  Веднъж на шест месеца 

20 Манган µg/l - 2400 2600  Веднъж на шест месеца 

21 Нефтопродукти µg/l - <50 <50  Веднъж на шест месеца 

22 Обща бета-активност Bq/l - 0.345 -  Веднъж годишно 

23 Обща алфа-активност Bq/l - <0.010 -  Веднъж годишно 

МП-7: Горен сондаж на Сгуроотвал 

  Водно ниво m - 3.20 2.50  Веднъж на шест месеца 

1 Активна реакция 
рН 

единици 
- 7.24 7.25  Веднъж на шест месеца 

2 Електропроводимост µS cm-1 - 1692 1748  Веднъж на шест месеца 
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3 Обща твърдост mg-еqv/l - 17.1 20.78  Веднъж на шест месеца 

4 Перманганатна окисляемост mg О2/l - 4.66 3.86  Веднъж на шест месеца 

5 Амониев йон mg/l - 0.38 0.39  Веднъж на шест месеца 

6 Нитрати mg/l - 0.74 1.76  Веднъж на шест месеца 

7 Нитрити mg/l - 0.018 0.036  Веднъж на шест месеца 

8 Сулфати mg/l - 760 820  Веднъж на шест месеца 

9 Хлориди mg/l - 20.5 19.5  Веднъж на шест месеца 

10 Фосфати mg/l - 0.29 0.25  Веднъж на шест месеца 

11 Флуориди mg/l - 0.82 -  Веднъж годишно 

12 Натрий mg/l - 86.6 62.18  Веднъж на шест месеца 

13 Калций mg/l - 230.5 273.3  Веднъж на шест месеца 

14 Магнезий mg/l - 67.8 86.8  Веднъж на шест месеца 

15 Бор mg/l - <0.05 -  Веднъж годишно 

16 Олово µg/l - 9 -  Веднъж на две години 

17 Хром µg/l - <5 -  Веднъж на две години 

18 Алуминий µg/l - 40 -  Веднъж на две години 

19 Желязо µg/l - 162 240  Веднъж на шест месеца 

20 Манган µg/l - 60 640  Веднъж на шест месеца 

21 Нефтопродукти µg/l - <50 <50  Веднъж на шест месеца 

22 Обща бета-активност Bq/l - 0.179 -  Веднъж годишно 

23 Обща алфа-активност Bq/l - 0.153 -  Веднъж годишно 
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Таблица 8. Опазване на почви 

Показател 

Концентрация в 

почвите (базово 

състояние), 

Съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

- - - - - - 

Таблица 9. Аварийни ситуации, свързани със замърсяване на околната 

среда 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които са 

уведомени 

- - - - - - 

 

 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталацията, за която е предоставено КР №50/2005г. 
 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител на 

оплакването 
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които са 

уведомяване 

- - - - - - 

 

През 2019г. в „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД няма постъпили 

оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е 

предоставено КР №50/2005г. 
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