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1. Увод 
Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексното разрешително 
 
Инсталации, които попадат в обхвата на точка 1.1. от Приложение 4 на ЗООС: 
Горивни инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 50 MW, а 
именно: 
 
1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 140.60 MW, 
включваща: 
• Газотурбинен компресорен агрегат № 1; 
•  Газотурбинен компресорен агрегат № 2; 
•  Газотурбинен компресорен агрегат № 3; 

•  Газотурбинен компресорен агрегат № 4; 
• Водогреен котел № 1; 
• Водогреен котел № 2. 

 
• Адрес по местонахождение на инсталациите: 
с. Кривня, общ. Провадия, обл. Варна 
• Регистрационен номер на КР: 
Комплексно разрешително № 370-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 370-Н0-И0-
А1/2013г. 
• Дата на подписване на КР: 
28.11.2008 г.; / Решение № 370-Н0-И0-А0/2008г.  
12.08.2013г. - Решение № 370-Н0-И0-А1 за актуализация на  КР № 370-Н0/2008 г. 
• Дата на влизане в сила на КР: 
06.01.2009г. 
• Оператор на инсталациите, притежател на разрешителното: 
“Булгартрансгаз” ЕАД 
• Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора: 
1336 гр. София, ж. к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров” № 66 
тел.: 02 / 939 63 00, факс 02 / 925 00 63 
• Лице за контакти: 
инж. Стела Минчева - Еколог Район „Вълчи дол” 
• Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти: 
с.Кривня, КС Провадия, тел: 02 / 939 61 23,  Мобилен: 0884 / 340 151 
e-mail: Stela.Mincheva@bulgartransgaz.bg 
 
Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 
инсталацията/инсталациите: 
 
Инсталации, които попадат в обхвата на точка 1.1. от Прил. 4 на ЗООС: 
1. Горивни инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 50 MW  
Компресорна станция Провадия служи за повишаване налягането на природния газ по 
транзитния газопровод на "Булгартрансгаз" ЕАД. Станцията разполага с 4 бр. газотурбинни 
компресорни агрегата / ГТКА /, работещи в номинална схема: 3 бр. в работа и 1 бр. в резерв. 
За гориво на ГТКА се ползва природен газ, който се взема от станционните колектори и след 
понижаване на налягането му в газорегулираща станция / ГРС / постъпва към горивните 
системи на ГТКА. 
Компресорната станция разполага с два броя водогрейни котли, които се използват за 
отопление на сградите. 
 

mailto:Stela.Mincheva@bulgartransgaz.bg
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• Производствен капацитет на инсталациите: 

Инсталация Капацитет 

Инсталация, която попада в т. 1.1 от обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 140.60 MW, 
включваща: 

• Газотурбинен компресорен агрегат №1 35 MW 

• Газотурбинен компресорен агрегат №2 35 MW 

• Газотурбинен компресорен агрегат №3 35 MW 

• Газотурбинен компресорен агрегат №4 35 MW 

• Водогреен котел № 1 0.30 MW 

• Водогреен котел № 2 0.30 MW 

Съгласно условие 4.1.1. е изготвена и се прилага инструкция за изчисляване на годишното 
производство за инсталацията по Условие 2. 
За отчетната 2020 г. годишното  количество  произведена продукция за 
инсталацията по  условие 2  е 464,309 MWth /Мегаватчаса топлоенергия/ 
 
• Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 
околната среда 
Отговорник по цялостно изпълнение на условията в Комплексното разрешително е Еколог 
Район „Вълчи дол” и Ръководител обособено производство на КС „Провадия“; 
 

Условие  Организира изпълнението Отговорник 

Условие 5-Управление на 
околната среда 

инж.Стела Минчева 
инж.Галина Трифонова 
инж.Цвятко Станков 
инж.Свилен Динков 
инж.Тихомир Тодоров 

инж.Стела Минчева 
инж.Звезделин Златев 

Условие 7-Уведомяване инж.Стела Минчева инж.Стела Минчева 

Условие 8 
Използване на ресурси 
 

инж.Цвятко Станков 
инж.Свилен Динков 
инж.Тихомир Тодоров 
инж.Стела Минчева 

инж.Стела Минчева 
инж.Звезделин Златев 

Условие 9-Емисии в 
атмосферата 

инж.Стела Минчева 
 

инж.Стела Минчева 
инж.Звезделин Златев 

Условие 10- Емисии на 
отпадъчни води 

инж.Галина Трифонова 
инж.Стела Минчева 
инж.Тихомир Тодоров 

инж.Стела Минчева 
инж.Звезделин Златев 

Условие 11- Управление на 
отпадъците 

инж.Стела Минчева 
инж.Галина Трифонова 
инж.Цвятко Станков 
инж.Свилен Динков 
инж.Тихомир Тодоров 
Любен Кателиев 

инж.Стела Минчева 
инж.Звезделин Златев 

Условие 12- Шум инж.Стела Минчева инж.Стела Минчева 
инж.Звезделин Златев 

Условие 13- Почва и 
подземни води 

инж.Стела Минчева 
инж.Тихомир Тодоров 

инж.Стела Минчева 
инж.Звезделин Златев 

Условие 14-
предотвратяване и 
действие при аварии 

инж. Звезделин Златев  
инж. Юлиан Андреев 
инж.Цвятко Станков  

инж.Звезделин Златев 
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инж.Свилен Динков 
инж.Тихомир Тодоров 

Условие 15-преходни и 
анормални режими на 
работа 

инж.Цвятко Станков 
инж.Тихомир Тодоров 
инж.Свилен Динков 
инж.Стела Минчева 

инж.Звезделин Златев 

 
▪ РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите: 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
гр. Варна ул. ”Ян Палах“ №4 
 
▪ Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

/инсталациите: 
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ - ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН 
гр. Варна, ул. ”Александър Дякович” № 33 
 
2.  Система за управление на околната среда 

 
▪  Структура и отговорности 
Във фирмата функционира система за управление на околната среда /СУОС/. 
Отговорностите във връзка с изпълнение изискванията на КР № 370-Н0/2008 г. са 
разпределени и описани в изготвените инструкции. В изпълнение на условие 5.1.1. и 5.1.2. 
от КР е утвърден списък на лицата, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение 
на условията в разрешителното, както и лицата отговорни за изпълнението на условията. 
 
• Обучение 
Основни критерии при определяне потребностите от обучение на персонала и лицата са: 

1. Ниво на квалификация. 
2. Регистрирани пропуски в дейността по изпълнение условията на КР. 
3. Промени в нормативните документи, отнасящи се до дейността. 

На базата на гореизброените критерии се изготвят годишни графици за провеждане на 
обучения и програми за обучение на отговорния персонал. 
Програмите и графикът за провеждане на обучението за текущата година се изготвят до 
края на м. Януари на текущата година. Изготвената програма и график се изготвят от Еколог 
район и се утвърждават от Ръководител обособено производство КС. 
През отчетната 2020 г. се проведе едно обучение на инженерно-техническите ръководители 
и отговорния персонал. Обучението се проведе на 24.06.2020 г. за което е попълнен 
присъствен лист от проведеното обучение. 

План – график за провеждане обучение на персонала на КС Провадия през 2020 г. по 
прилагане на Комплексно Разрешително № 370-Н0/2008 г. 

Тема на обучението Период на провеждане 
на обучението 

Обучение по прилагане на: 
Условие 5 – Управление на околната среда: отговорници за 
изпълнение на дейностите,предотвратяване и контрол на 
аварийни ситуации 
Условие 8 – Използване на ресурси 
Условие 9 – Емисии в атмосферата 
Условие 10 – Емисии на отпадъчни води 
Условие 11 – Управление на отпадъците: начин на съхраняване 
и третиране на отпадъците 

От 22.06.2020 г. до 
26.06.2020 г. 
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Условие 12 – Шум 
Условие 13 – Опазване на почвата и подземните води 
Условие 14 – Предотвратяване и действия при авария 

 
• Обмен на информация 
На площадката на КС, достъпно до всички работници е предоставена актуална информация 
относно отговорните лица за изпълнение на условията в комплексното разрешително, 
включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за 
контакт. 
Условие 5.3.1. от КР 

Име, фамилия Длъжност Местоположение на 
работното място 

Телефон за 
контакт 

инж. Звезделин 
Златев 

Началник 
Компресорна станция 

Производствено-
експлоатационен блок 

02 / 939 62 85 

инж.Цвятко Станков Технолог КиП и А  Производствено-
експлоатационен блок 

02 / 939 62 81 

инж.Тихомир Тодоров Технолог механик Ремонтно стопанство 02 / 939 62 67 

инж.Свилен Стоянов Инженер енергетик Производствено-
експлоатационен блок 

02 / 939 66 20 

инж.Галина 
Трифонова 

Лаборант, 
деловодител 

Производствено-
експлоатационен блок 

02 / 939 66 41 

инж. Стела Минчева Еколог СИЕР „Вълчи 
дол“ 

Служебно-
експлоатационен блок 

02 / 939 61 23 

 
На площадката се поддържа актуален списък на органите и лицата, които трябва да бъдат 
уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за 
контакт/условие 5.3.2./ 

Органи/лица Адрес Телефон 

Министерство на 
околната среда и водите 

гр.София 
бул.”Мария Луиза” № 22 

02/940 60 00 
02/940 63 31 

Изпълнителна агенция 
по околна среда 
/ИАОС/ 

гр.София 
бул.”Цар Борис ІІІ” 
№ 136 

02/955 90 11 
02/955 90 17 
Факс: 02/955 90 15 

РИОСВ-гр. Варна 
 
 

гр.Варна 
ул.”Ян Палах” №4 

052/67 88 55 
052/67 88 65 
052/67 88 66 
052/67 88 72 
052/67 88 74  

Басейнова дирекция 
Черноморски район 
/БДЧР/ 

гр.Варна 
ул.”Александър Дякович” №33 

Денонощен телефон: 0886 / 
406 816 
Технически сътрудник:  
052 /687 431 

Телефон за спешни и 
аварийни обаждания 

 112 

 Областно управление 
„Пожарна безопасност и 
защита на населението“ 
/ОУ „ПБЗН“/ 

гр. Варна 9000, бул. „Сливница“ 
№159 
 

052 / 553 700 

Областен управител гр.Варна 9000, ул. „Преслав“ № 
26 
 

Гл.секретар-Тел.:052/688 
317 
Връзки с обществеността:  
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Тел.: 052/688 205 
Факс: 052 / 600 617 

Кмет на общината Гр. Провадия, ул.“Дунав“ №39 Тел.: 0518 / 4 27 02 
факс: 0518 / 4 21 64 

Комисия по устройство 
на територията, 
екология и бедствия и 
аварии 

Гр. Провадия, ул.“Дунав“ №39 Секретар:  
0518 / 4 27 52 

 
• Документиране 
Съгласно условие 5.4.1. периодично според нуждите се актуализира Списъкът с нормативни 
актове, отнасящи се до работата на инсталациите - закони, наредби на Министерство на 
околната среда и водите. За 2020 година списъкът е актуализиран към дата 17.03.2020 г. 
Изготвен е списък на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително, 
намиращ се на достъпно място за всички работници /условие 5.4.2./. 
Съгласно условие 5.4.3. - Предоставените документи на отговорните лица се отразяват в 
списък с регистриран подпис. 
 
• Управление на документи 
Съгласно инструкция за актуализация на документите изисквани в комплексното 
разрешително /условие 5.5.1./ всички документи се актуализират при: 
-   промяна в нормативната уредба на екологичното законодателство; 
-   промяна в комплексното разрешително; 
-   промени в работата но технологичното и пречиствателно оборудване; 
-   настъпила промяна в изискванията за експлоатационна безопасност на оборудването; 
Невалидната документация се заменя с актуализирана. Еколог Район Вълчи дол планира и 
организира навременната актуализация на действащата документация, както и изземването 
и съхранението на невалидната такава. 
За отчетната 2020 г. e актуализиран списъка с нормативни актове, отнасящи се до работата 
та инсталацията по усл.5.4.1. от КР. 
 
• Оперативно управление 
Съгласно условие 5.6.1. са изготвени и се прилагат всички необходими инструкции за 
експлоатация и поддръжка на технологичното и пречиствателно оборудване в съответствие с 
експлоатацията и поддържането им в оптимален режим на работа. 
Инструкциите са изложени на място достъпно до работещите, които отговарят за 
съоръженията. 
 
• Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 
Съгласно условие 5.7.1 се прилагат инструкции за мониторинг на техническите и емисионни 
показатели на пречиствателните съоръжения, съгласно условията в комплексното 
разрешително. 
Прилагат се инструкции за периодична оценка на съответствието на измерените стойности 
на контролираните параметри с определените норми в комплексното разрешително, 
установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи 
действия /условие 5.7.2 и. условие 5.7.3./. 
Оценката на съответствие се извършва от Еколог район. При установено несъответствие, 
комисия установява причините за несъответствието, взема решения за предприемане на  
коригиращи действия, както и следи за тяхното изпълнение. 
В изпълнение на условие 5.7.4. е изготвена и се прилага писмена инструкция за периодична 
оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ 
съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния 
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персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за 
постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. Документирането се извършва от 
еколога, по реда, описан в инструкцията. Документите се съхраняват в стаята на еколога. 
 
• Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации; 
Прилага се инструкция за преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на 
технологичното и пречиствателно оборудване след всяка авария - условие 5.8.1. 
За отчетната 2020 г. няма актуализация на инструкции след авария. 
Прилага се инструкция за определяне на опасните вещества и въздействието им върху 
околната среда при авария. 
Съгласно условие 5.8.2 и информационните листи за безопасност, са регламентирани 
видовете опасни вещества, категорията им на опасност, токсикологична информация, 
екологична информация. 
На територията на КС Провадия се съхранява турбинно масло Приста Тпс 32: 
CAS
№ 

Наимено 
вание на 
вещество

то 

Опасности Място 
на 

съхра 
нение 

Физико-
химични 
свойства 

Мерки за 
първа 
помощ 

Мерки при 
аварийно 
изпускане 

6474

2-
65-0 

Турбинно 

масло 
Трs 32 

H302- Вреден при поглъщане 

H317- Може да причини 
алергична реакция 

H400- Силно токсичен за 
водните организми 

Н373-Може да причини 

увреждане на органите при 
продължителна или 

повтаряща се експозиция  
H410- Силно токсичен за 

водните организми, с 

дълготраен ефект 
H412- Вреден за водните 

организми, с дълготраен 
ефект 

Склад 

ГСМ 

Светлока

фява 
течност с 

слаб 
мирис, 

пламна t° 

-над 
210°С 

Да не се 

предизвик
ва 

повръща 
не, 

измиване с 

вода и 
сапун 

Да се 

предотвра 
ти 

изтичане 
 в 

канализац

ията, 
попиване с 

абсорбен 
ти 

 
В инструкцията по условие 5.8.2. са определени възможните аварийни ситуации с 
въздействие върху околната среда и здравето на хората - земетресение, радиоактивно 
замърсяване, ураганен вятър, наводнение, снегонавявания, заледявания, пожар. 
Съгласно инструкцията по условие 5.8.2. са регламентирани възможните начини на действие 
при всяка аварийна ситуация като се има предвид най-добрата защита за живота и здравето 
на хората и околната среда. 
Веднъж годишно целият експлоатационен персонал на КС се запознава и обучава с 
актуализирания Авариен план, схемата за оповестяване при аварии и бедствия, план за 
евакуация на работниците и начините на действие за предотвратяване или ограничаване на 
последствията от възникналата авария. Обучението е проведено на 05.04.2020г. 
За опресняване на знанията и подготовката на персонала е проведено едно проиграване на 
една от определените възможни аварийни ситуации – пожар на дата 09.09.2020г. 
Проведеното обучение се документира с констативен протокол, където се описва 
проиграната ситуация, както и действията на длъжностните лица определени като отговорни 
по предотвратяване на бедствия и аварии с утвърдения Авариен План в Компресорната 
станция. 
Отговорността за планирането и провеждането на обучения и способността на персонала за 
справяне с извънредни ситуации носи Постоянната обектова комисия. 
В инструкцията са определени пътищата за евакуация, аварийните изходи, сборният пункт, 
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обозначени на специална схема неразделна част от Плана за действие при аварии. 
 
Изготвена и утвърдена е инструкция за определяне на причините за авария и предприемане 
на коригиращи действия /условие 5.8.2./. 
В инструкцията са определени средствата за оповестяване при авария и редовната им 
техническа поддръжка, както следва: 
Техническата поддръжка и задължителна периодична проверка на Газосигнализаторната 
система се осъществява в съответствие с Наредбата за реда и начина за безопасна 
експлоатация на газовите съоръжения. 
Пожароизвестителните инсталации се проверяват ежемесечно от специалисти КИП и А. 
При проиграване на Аварийния план се изпробват и телефонните линии за оповестяване 
чрез АТЦ. 
Съгласно инструкция по условие 5.8.2. са регламентирани необходимите средства за лична 
защита, редовната им проверка и поддръжка и безпрепятствения достъп до местата на 
съхранението им. 
На площадката на КС се раздават средства за индивидуална защита -  ръкавици, ботуши-
гумени, предпазни очила, наметала, студозащитно облекло-грейка комплект, каски с 
антифони. Всеки служител разполага с целолицева маска с филтър. Всички служители са 
преминали инструктаж по използването им. 
ЛПС се съхраняват от експлоатационния персонал, получил ЛПС. 
Личните предпазни средства за електротехническия персонал включват: 
-   Диелектрични ръкавици до 0,4 кV 
-   диелектрични ръкавици до 20 кV 
-   диелектрични галоши до 0,4 кV 
-   диелектрични боти до 20 кV 
-   диелектрични килими до 0,4 кV 
-   диелектрични пътеки до 20 кV 
-   изолационни щанги до 20 кV 
-   указател за напрежение 
ЛПС за електротехническия персонал се съхраняват в КРУ в специален шкаф. 
След използването им се почистват и прибират в специални шкафове. Негодните се бракуват 
и се закупуват нови; 
Инструкцията по Условие 5.8.2. определя средствата за противодействие при аварии, както 
следва: 
I.  Водна инсталация за пожарогасене. 
II. Автоматична пожароизвестителна и пожарогасителна, инсталирана в акустични  кабини 
на газо-турбинните агрегати (ГТА) тип ТНМ 1304-11. 
III.За ръчно пожарогасене на територията на КС в противопожарни табла и в помещенията 
са разположени общо 81 бр. пожарогасители с СО2, прахови, водни и водопенни. 
На площадката на КС са разположени 4 табла, които са оборудвани със следните ръчни 
пожарогасителни средства: пожарогасител, кирка, лопата, азбестово одеало. В близост до 
всяко табло се намира съндък с пясък за пожарогасене. 
Изготвен е списък на персонала с включени телефонни номера, отговорен за изпълнение на 
действията, предвидени в Аварийния план. 
Инструкцията се прилага и ще се актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения 
или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни 
ситуации и/или аварии. 
През отчетната 2020 г. не е установена авария на територията на Компресорната станция. 
 
• Записи 
Резултатите от собствения мониторинг на технически и емисионни показатели се 
документират от Еколог район и се съхраняват в стаята му. В протоколи се отразяват 
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оценката на съответствието на параметрите спрямо заложените норми в комплексното 
разрешително. /условие 5.9.1./ 
За всяко установено несъответствие с поставена норма в комплексното разрешително се 
изготвя Лист за отклонение от Еколог район, който се съхранява в стаята му. /условие 5.9.2./ 
В листа за отклонение се документира установеното несъответствие, причините за 
установените несъответствия, предприетите коригиращи действия и ръководителя по 
извършване на коригиращите действия. 
В изпълнение на условие 5.9.3. през отчетната 2020 г. не е възникнала необходимост от 
преразглеждане на инструкции за работа на пречиствателното и технологичното 
оборудване. 
Изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното./ 
условие 5.9.4/. 
В изпълнение на условие 5.9.5. еколог район документира резултатите от прилагане на 
инструкцията за периодична ежеседмична оценка на наличие на нови нормативни 
разпоредби към работата на инсталациите/съоръженията, произтичащи от нови нормативни 
актове и уведомяването на ръководния персонал за предприемане на необходимите 
организационни/технически действия за постигане съответствие. Документите се съхраняват 
в стаята на еколога. За периода на 2020 г. не са установени законодателните промени, които 
да касаят работата на инсталацията и няма актуализирани инструкции, вследствие 
изпълнение на нови нормативни разпоредби. 

• Докладване 
По изпълнение на условие 7.1. няма необходимост от записи през отчетната година. 
 
В изпълнение на условие 7.2, РИОСВ-Варна и БДЧР-Варна са уведомени за резултатите от 
извършения собствен мониториг на отпадъчните води с писма изх.№ БТГ-ЕВ-Изх-
358/24.06.2020 г. и № БТГ-ЕВ-Изх-484/01.12.2020 г. с приложени протоколи от изпитване на 
пречистените отпадъчни води. 
През 2020г. няма проведени собствени периодични измервания /СПИ/ на емисиите на вредни 
вещества в отпадъчните газове. Няма направени записи за отчетната година.  
Съгласно условие 7.5 през отчетната 2020 г. няма установена повреда или преустановяване 
на работата на контролно-измервателните прибори към системата за собствен мониторинг за 
измерване на количеството отпадъчни води. 
Съгласно условие 7.6 през отчетната 2020 г. няма установена непосредствена заплаха за 
екологични щети. 

• Актуализация на системата за управление на околната среда 
В изпълнение на условие 5.11.1. системата за управление на околната среда се актуализира 
при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след 
издаването на ново такова. 
През отчетната 2020 г. системата по управление на околна среда не е актуализирана. 

3. Използване на ресурси 
3.1. Използване на вода 
Вода за производствени нужди е необходима за Водогрейните котли, където се ползва за 
първоначално запълване на отоплителната инсталация, за допълване на загубите и за 
регенерация и промиване на филтрите. Основни консуматори на вода за производствени 
нужди са два броя Водогрейни котли, които се използат за отопление на сградния фонд. 
 
Съгласно условие 8.1.1. използването на вода за производствени и питейно-битови нужди е 
на основание доставка от “Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Варна, съгласно сключен 
Договор от 2007 г. 
Отчитането на изразходваната вода за производствени нужди се извършва чрез 
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измервателно устройство и се документира в Ежемесечен протокол. 
Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за 
единица продукт за инсталацията по Условие 2, се определя като годишната стойност на 
изразходваната вода за производствени нужди се раздели на годишната произведена 
топлоенергия за площадката. 
По условие 8.1.2. 
    Таблица  3.1. 

 
 
 
 
 

    

Източник  
на вода 

Годишно 
количеств
о съгласно 

КР 

Годишна норма 
за ефективност 
при употребата 

на вода m3 
за единица 

продукт  
по КР 

Използвано 
годишно 

количество на 
свежа вода за 
производствен

и нужди 

Изчислена годишна 
стойност на 

ефективност при 
употребата на вода  
за единица продукт 

Съотве
тствие 

В и К-
дружество 

 
 
 
 
 
 

 
0,0076 

(m3/MWth) 

11,630 m3/y 

 

 

0,025048 
 (m3/MWth) 

 

 

Не* 
 

*Годишното несъответствие е отчетено при неработеща инсталация, независимо, че 
съгласно условие 8.1.2. от КР №370-Н0/2008г., консумираната вода следва да се отчита при 
работа на инсталация по условие 2, , т.е. извършването на оценката на съответствието е 
неприложима, поради факта, че инсталацията по условие 2 от КР не е работила през 
отчетната 2020г. 
Съгласно условие 8.1.3. се прилага инструкция за поддръжка и проверка на техническото 
състояние на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване 
на причините за тях. Проверките на водопроводната мрежа са ежемесечни и се организират 
от Инженер-енергетикът и Технолог-механикът на КС. 
Ежемесечно се проверяват два резервоара: за питейна вода 30 м3 и противопожарен 
резервоар 300 м3, помпена станция с питателни центробежни помпи съответно 4 броя за 
питейна вода и две +две помпи за технологична и противопожарна вода, подземни 
водопроводи за питейна вода, консуматори в сградите на КС на питейна вода, 
тръбопреносна мрежа за противопожарна вода с 11 броя хидранти ППХ. Резултатите от 
проверките се протоколират ежемесечно от Еколог район. Няма констатирани 
несъответствия и течове. 
За отчетната 2020 г. няма констатирано отклонение от нормалния технологичен режим на 
водопроводната мрежа. 
Съгласно условие 8.1.4. се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на 
технологичното оборудване на водогрейните котли, основни консуматори на вода за 
производствени нужди. Веднъж на смяна дежурния киповист проверява работата на 
Водогрейните котли /когато те са в технологичен режим/ и проверката се документира в 
дневник на водогрейните котли. 
Лицето, определено със заповед на Началник района отговаря за безопасната експлоатация 
на котлите. Най-малко веднъж на 12 месеца извършва проверка в достъпните места на 
вътрешните и външните повърхности, работещи под налягане, за дефекти, намаляващи 
тяхната якост, и проверка за изправността на захранващите устройства, средствата за 
измерване, предпазните клапани, защитните устройства (автоматичните ограничаващи 
устройства), продухвателните устройства, арматурата на котела и неговите тръбопроводи и 
изолацията. След проверка и ревизия се съставя съответния протокол, който се съхранява в 
досието. 
За отчетната 2020 г. няма отклонение от нормалния технологичен режим на работа на двата 
броя водогрейни  котли и технологичното оборудване към тях.    
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В изпълнение на условие 8.1.5.1. се прилага инструкция за измерване чрез измервателното 
устройство и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. 
Изготвят се ежемесечни протоколи, които документират следната информация: 
• Годишнa консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, 
попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС; 
• Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода 
за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. 
Годишнa консумация на вода за производствени нужди се изчислява като като сума от 
месечните консумации. 
Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за 
единица продукт за инсталацията по Условие 2, се определя като годишната стойност на 
изразходваната вода за производствени нужди се раздели на годишно произведената 
топлоенергия за площадката. 
Протоколите се изготвят и съхраняват от Еколог район. 
Съгласно условие 8.1.5.2. се прилага инструкция за оценка на съответствието на 
изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията по 
Условие 2 с определените в Условие 8.1.2. норми. Оценка на съответствието на стойността 
на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за 
инсталацията по Условие 2 се изготвя и съхранява от еколог район за всяка календарна 
година. 
За отчетната 2020 г. е установено несъответствие с поставената по КР годишна норма за 
ефективност при употребата на вода за единица продукт (m3/MWth единица продукт). 
Изготвен е Лист за отклонение с анализ за причината за допуснатото несъответствие и 
решение за коригиращи действия. 
Причина за допуснатото несъответствие: 
Във връзка с изпълнение на проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-
сръбската граница“ и реверсиране на преноса на природен газ в посока вход от Р. Турция, 
считано от 24.02.2020 г., инсталацията по условие 2 от КР №370-Н0/2008г. (4 броя ГТКА) в 
Компресорна станция (КС) „Провадия“ е временно спряна от режим на работа. Предприетите 
мерки са в съответствие с решение, записано в Протокол на Управителния съвет 
№425/20.02.2020 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД. 
Съгласно горецитираното Решение всички ГТКА на КС „Провадия“ са изведени в студен 
резерв до възникване на технологична необходимост от работа на КС „Провадия“.  
С цел поддържане в потенциална готовност за въвеждане в режим на работа на всеки ГТКА, 
поддържан в студен резерв, през определен период от време (веднъж на всеки три месеца) 
ще бъдат извършвани функционални проби, в т.ч. и чрез стартиране на агрегатите в рамките 
на 10-15 минути. 
РИОСВ – Варна е уведомена за временното спиране на ГТКА в КС Провадия с писмо изх. № 
БТГ-04-09-40 / 28.02.2020г. 
ГТКА в КС „Провадия“ са работили единствено за извършване на функционални проби общо 
6 часа за 2020г., което е и произведената продукция за отчетната година (464,309 MWth). 
Не е установен теч на котлова вода при ежемесечните проверки на топлопреносната мрежа. 
Констатираното превишение е поради много ниско годишно ниво на произведена 
топлоенергия, а не на повишена консумация на вода за водогрейните котли. 
Консумацията на свежа вода за производствени нужди за водогрейните котли за 2020г. е в 
нормални граници, но без производството на единица продукт (MWth топлоенергия), се 
превишава годишната норма за ефективност при употребата на вода. 
Определено коригиращо действие: 
Проверка за течове на котлова вода. Проверка на топлопреносната мрежа. 
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На 29.01.2020 г. е извършена проверка за течове на котлова вода. Установен е теч в гаражна 
клетка от чугунен радиатор, вследствие на корозия. Радиатора е демонтиран и теча е 
преустановен. 
През периода 2016 г.- 2020 г. Има едно установено несъответствие по отношение на 
изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията по 
Условие 2 с определените в Условие 8.1.2. норми. 
 
Съгласно методика за образец на годишен доклад: 

Таблица 3.1. 
Отчетна 
година 

Източник  
на вода 

Годишно 
количест

во 
съгласно 

КР 

Годишна норма 
за ефективност 
при употребата 

на вода за 
единица 

продукт по КР 
(m3/MWh) 

 

Използвано 
годишно 

количество 
на свежа 
вода за 

производстве
ни нужди 

Изчислена 
годишна 

стойност на 
ефективност при 

употребата на 
вода  

за единица 
продукт 

Съотв
ет-

ствие 

2020 г. „В и К“ 
ЕООД 
Варна 

 
 
 
 
 
 

 
0,0076 

 

11,630 m3/y 

 

 

0,025048 
 (m3/MWh) 

 

 

Не 

2019 г. „В и К“ 
ЕООД 
Варна 

 
 
 
 
 
 

 
0,0076 

 

0,770 m3/y 

 

 

0,000173 
 (m3/MWh) 

 

 

Да 

2018 г. „В и К“ 
ЕООД 
Варна 

 
 
 
 
 
 

 
0,0076 

 

1,170 m3/y 

 

 

0,0000056 
 (m3/MWh) 

 

 

Да 

2017 г. „В и К“ 
ЕООД 
Варна 

 

 
0,0076 

2,170 m3/y 

 

 

0,0000058 
 (m3/MWh) 

 

 

Да 

2016 г. „В и К“ 
ЕООД 
Варна 

 

 
0,0076 

 
0,880 m3/y 

 

 

 0,0000042 
 (m3/MWh) 

 

 

Да 

 
По условие 8.1.5.3. резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната 
мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване се 
документират в протокол и се съхраняват от Еколог район. 
 
По условие 8.1.5.4. резултатите от изпълнението на инструкцията по условие 8.1.4. се 
документират в дневник и съхраняват в командна зала. 
 
3.2. Използване на енергия 
Основните консуматори на електроенергия са Газотурбинните компресорни агрегати, а на 
топлоенергия – водогрейните котли. 
 
В изпълнение на условие 8.2.1.1. консумираната електро- и топлоенергия при работа на 
инсталацията по условие 2, не трябва да превишава стойностите, посочени в Таблица 8.2. 
Стойността на годишната норма за ефективност при употреба на 
електроенергия/топлоенергия за единица продукт за производствени нужди се изчислява 
като изразходваното годишно количество електроенергия/топлоенергия за инсталацията по 
условие 2 се раздели на годишната общо произведена топлоенергия на площадката 
(годишната единица продукт). 
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Таблица 3.2. 

Електроенергия 
/Топлоенергия 

Годишна норма за 
ефективност, 
съгласно КР 

(MWh/единица 
продукт) 

Изчислена 
годишна стойност 
за ефективност 
(MWh/единица 

продукт) 

Съответствие 

Електроенергия 0,008 
MWh/ MWth 

0,11952 
 MWh/ MWth 

НЕ* 

Топлоенергия 0,009 
MWth/ MWth 

0,74274 
MWth/ MWth 

 
НЕ* 

* Годишното несъответствие е отчетено при неработеща инсталация, независимо, че 
съгласно условие 8.2.1.1. от КР №370-Н0/2008г., консумираната електроенергия и 
топлоенергия следва да се отчита при работеща инсталация по условие 2, т.е. извършването 
на оценката на съответствието е неприложима, поради факта, че инсталацията по условие 2 
от КР не е работила след месец Януари, 2019 г. 
 
Съгласно условие 8.2.1.2. е изготвена, утвърдена и се прилага методика за изчисляване 
консумацията на електроенергия и топлоенергия за инсталацията по условие 2. 
Съгласно условие 8.2.1.3. е изготвена и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка 
на маслени помпи, вентилатори за охлаждане на газа и вентилатори за охлаждане на 
маслото, вентилатори за обдухване на кабината, вакуумираща помпа за маслен резервоар, 
нагреватели за маслото и уплътнителния газ, основни консуматори на електроенергия в 
инсталацията по Условие 2. 
Два пъти в година се правят електрически измервания на работен ток и напрежение. За 
резултатите от измерванията се  издава протокол и се вписват в раздел №25 на 
индивидуалните паспорти на ГТА. 
Съгласно условие 8.2.1.4. е разработена и се прилага инструкция за проверки на 
техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане 
на действия за тяхното отстраняване. 
През отоплителния сезон се извършва ежемесечен обход на топлопреносната мрежа, 
организиран от технолог-механика. За извършените проверки се съставя протокол. Освен 
ежемесечните проверки най-малко веднъж годишно и винаги преди отоплителния сезон се 
прави пълен преглед на топлопреносната мрежа. 
През отчетната 2020 г. не е установено отклонение от нормалния технологичнен режим на 
топлопреносната система.  
Съгласно условие 8.2.2.1. е разработена и се прилага инструкция за измерване/изчисляване 
и документиране на изразходваните количества електро- и топлоенергия, изразени като: 
- Годишнa консумация за производствени нужди за инсталацията по условие 2; 
- Стойностите на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и 
топлоенергия за инсталацията по условие 2. 
Отчитането на общата месечна консумация на електроенергия в КС Провадия става от 
фактури на „Енерго-про България“ ЕАД. 
След получаване на фактурата за месечната консумация на електроенергия, данните се 
подават от Инженер енергетик на еколог район за оформяне на ежемесечния протокол. 
Количеството консумирана топлоенергия се изчислява на база изразходваното количество 
природен газ за горивните инсталации на котлите. Консумираните месечни количества 
топлоенергия се документират в протокол. 
Изразходваното количество електроенергия за компресорната станция се отчита по 
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измервателните устройства, отбелязани на Приложение II.1.6 към Заявление за издаване на 
комплексно разрешително на “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, КС „Провадия”. 
Годишнaта консумация на електро- и топлоенергия за производствени нужди за 
инсталациите по Условие 2 се изчисляват, след като стойностите им за всеки месец се 
документират в ежемесечен протокол по изпълнение на условие 8.2.2.1., който се изготвя и 
съхранява от еколог район. 
Изчислената годишна стойност за ефективност при употреба на 
електроенергия/топлоенергия за единица продукт за производствени нужди се изчислява 
като изразходваното годишно количество електроенергия/топлоенергия за инсталацията по 
условие 2 се раздели на годишната общо произведена топлоенергия на площадката 
(годишната единица продукт). 
Съгласно условие 8.2.2.2. е разработена и се прилага инструкция за оценка на 
съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електро- и 
топлоенергия с определените такива в условие 8.2.1.1, в това число установяване на 
причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването 
им.  
Оценка на съответствието на стойността на годишната норма за ефективност при употребата 
на електроенертия/топлоенергия за инсталацията по Условие 2 се изготвя и съхранява от 
еколог район за всяка календарна година. 
За отчетната 2020 г. са установени несъответствия с поставените по КР годишни норми за 
ефективност при употребата на електоенергия и топлоенергия за единица продукт 
(MWh/единица продукт). Изготвени са Листи за отклонение, определени са коригиращи 
действия. 

Оценка на съответствието за консумация на електроенергия за 2020 г.: 
Годишната оценка на съответствието установява несъответствие с поставената годишна 
норма за ефективност при употребата на електроенергия. 
* Годишното несъответствие е отчетено при неработеща инсталация, независимо, че 
съгласно условие 8.2.1.1. от КР №370-Н0/2008г., консумираната електроенергия и 
топлоенергия следва да се отчита при работеща инсталация по условие 2, т.е. извършването 
на оценката на съответствието е неприложима, поради факта, че инсталацията по условие 2 
от КР не е работила след месец Януари, 2019 г. 
Изготвен е лист за отклонение с определени коригиращи действия. 
Причина за допуснатото несъответствие: 
Във връзка с изпълнение на проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-
сръбската граница“ и реверсиране на преноса на природен газ в посока вход от Р. Турция, 
считано от 24.02.2020 г., инсталацията по условие 2 от КР №370-Н0/2008г. (4 броя ГТКА) в 
Компресорна станция (КС) „Провадия“ е временно спряна от режим на работа. Предприетите 
мерки са в съответствие с решение, записано в Протокол на Управителния съвет 
№425/20.02.2020 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД. 
Съгласно горецитираното Решение всички ГТКА на КС „Провадия“ са изведени в студен 
резерв до възникване на технологична необходимост от работа на КС „Провадия“. 
Необходимо е да се уточни, че действията по спиране на ГТКА не следва да се приемат, като 
мероприятия за консервация на наличните мощности (дейности по условия 15 и 16 от КР № 
370-Н0/2008г.). 
С цел поддържане в потенциална готовност за въвеждане в режим на работа на всеки ГТКА, 
поддържан в студен резерв, през определен период от време (веднъж на всеки три месеца) 
ще бъдат извършвани функционални проби, в т.ч. и чрез стартиране на агрегатите в рамките 
на 10-15 минути. 
РИОСВ – Варна е уведомена за временното спиране на ГТКА в КС Провадия с писмо изх. № 
БТГ-04-09-40 / 28.02.2020г. 
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ГТКА в КС „Провадия“ са работили единствено за извършване на функционални проби общо 
за 2020г.-  6 часа. 
Консумацията на електроенергия за 2020г. е драстично намалена до прекратена през по-
големия период от отчетната година, но без производството на единица продукт (MWth 
топлоенергия), се превишава годишната норма за ефективност при употребата на 
електроенергия. 
Коригиращо действие: 
С решение от Протокол на Управителния съвет № 425/20.02.2020 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД 
всички ГТКА 4 броя в КС Провадия са изведени в студен резерв, което предполага спиране 
консумацията на електроенергия. Електроенергия се консумира единствено при 
извършването на функционални проби на машините. 

През периода 2016 г. - 2020 г. има установени две несъответствия (за 2019г. и 2020г.). по 
отношение на поставената в условие 8.2.1.1.от КР годишна норма за ефективност при 
употребата на електроенергия. 
Съгласно методика за образец на годишен доклад: 

Таблица 3.2. 
 

Електроенер
гия 

Годишна норма за 
ефективност при употребата 

на електроенергия 
съгласно КР 

(MWh/единица продукт) 

Използвано количество 
електроенергия за 
единица продукт 

(MWh/единица продукт) 

Съответст
вие 

2020 г. 0,008 
MWh/ MWth 

0,1195 
 MWh/ MWth 

НЕ* 

2019 г. 0,008 
MWh/ MWth 

0,083 
 MWh/ MWth 

НЕ* 

2018 г. 0,008 
MWh/ MWth 

0,00265 
 MWh/ MWth 

ДА 

2017 г. 0,008 
MWh/ MWth 

0,00172 
 MWh/ MWth 

ДА 

2016 г. 0,008 
MWh/ MWth 

0,00210 
 MWh/ MWth 

ДА 

 
Оценка на съответствието за консумация на топлоенергия за 2020 г.: 
Годишната оценка на съответствието установява несъответствие с поставената годишна 
норма за ефективност при употребата на топлоенергия. 
* Годишното несъответствие е отчетено при неработеща инсталация, независимо, че 
съгласно условие 8.2.1.1. от КР №370-Н0/2008г., консумираната електроенергия и 
топлоенергия следва да се отчита при работеща инсталация по условие 2, т.е. извършването 
на оценката на съответствието е неприложима, поради факта, че инсталацията по условие 2 
от КР не е работила след месец Януари, 2019 г. 
 
Изготвен е лист за отклонение с определени коригиращи действия. 
Причина за допуснатото несъответствие: 
Във връзка с изпълнение на проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-
сръбската граница“ и реверсиране на преноса на природен газ в посока вход от Р. Турция, 
считано от 24.02.2020 г., инсталацията по условие 2 от КР №370-Н0/2008г. (4 броя ГТКА) в 
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Компресорна станция (КС) „Провадия“ е временно спряна от режим на работа. Предприетите 
мерки са в съответствие с решение, записано в Протокол на Управителния съвет 
№425/20.02.2020 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД. 
Съгласно горецитираното Решение всички ГТКА на КС „Провадия“ са изведени в студен 
резерв до възникване на технологична необходимост от работа на КС „Провадия“.  
С цел поддържане в потенциална готовност за въвеждане в режим на работа на всеки ГТКА, 
поддържан в студен резерв, през определен период от време (веднъж на всеки три месеца) 
ще бъдат извършвани функционални проби, в т.ч. и чрез стартиране на агрегатите в рамките 
на 10-15 минути. 
РИОСВ – Варна е уведомена за временното спиране на ГТКА в КС Провадия с писмо изх. № 
БТГ-04-09-40 / 28.02.2020г. 
ГТКА в КС „Провадия“ са работили единствено за извършване на функционални проби общо 
6 часа за 2020г., което е и произведената продукция за отчетната година (464,309 MWth). 
Консумацията на топлоенергия за 2020г. е в нормални граници (за поддържане на оптимална 
работна среда в обитаваните помещения), но без производството на единица продукт (MWth 
топлоенергия), се превишава годишната норма за ефективност при употребата на 
топлоенергия. 
Определено коригиращо действие: 
Засилване на контрола над битовото отопление  в КС „Провадия“, за осигуряване на 
температури, съответстващи на регламентирани от „НАРЕДБА № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за 
минималните изисквания за микроклимата на работните места“. 

През периода 2016 г. - 2020 г. има две установени несъответствия (за 2019г. и 2020г.) по 
отношение на поставената в условие 8.2.1.1.от КР годишна норма за ефективност при 
употребата на топлоенергия. 
 
Съгласно методика за образец на годишен доклад: 

Таблица 3.2. 
 

Топлоенергия 
Годишна норма за 
ефективност при 

употребата на топлоенергия 
съгласно КР 

(MWh/единица продукт) 

Използвано количество 
топлоенергия за единица 

продукт 
(MWh/единица продукт) 

Съответст
вие 

2020 г. 0,009 MWth/ MWth 0,74274 MWth/ MWth НЕ* 

2019 г. 0,009 MWth/ MWth 0,0759 MWth/ MWth НЕ* 

2018 г. 0,009 MWth/ MWth 0,0017 MWth/ MWth ДА 

2017 г. 0,009 MWth/ MWth 0,00105 MWth/ MWth ДА 

2016 г. 0,009 MWth/ MWth 0,0017 MWth/ MWth ДА 

 
Съгласно условие 8.2.2.3. резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и 
поддръжка на маслени помпи, вентилатори за охлаждане на газа и вентилатори за 
охлаждане на маслото, вентилатори за обдухване на кабината, вакуумираща помпа за 
маслен резервоар, нагреватели за маслото и уплътнителния газ, основни консуматори на 
електроенергия в инсталацията по Условие 2 се документират в протокол от инженер 
енергетик. 
Съгласно условие 8.2.2.4. резултатите от проверките на техническото състояние на 
топлопреносната мрежа, установяване на загуби или нарушения на целостта й и 
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предприетите действия за тяхното отстраняване се документират в ежемесечен протокол от 
технолог механик. 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
В изпълнение на условие 8.3.1.2. употребеното при работата на инсталацията по условие 2 
гориво, не се различава по вид и не превишава съответните количествата, посочени в 
таблица 8.3.1.2. от КР. 
Таблица 3.3.3 

Инсталация - ГТКА №1, №2, №3 и №4 

Горива 

Годишна норма за 
ефективност, 

mil.Nm³/единица продукт 
съгласно КР 

[mil.Nm³/ MWh] 

Изчислена годишна 
стойност 

за ефективност 
[mil.Nm³/ MWh] 

Съответствие 

Горивен 
природен газ 

1,08 х 10-4     или 

(0,000108) 

 

2,70488 х 10-5      или 

(0,0000270488) 
ДА 

Инсталация - Водогрейни котли №1 и №2 

Горива 

Годишна норма за 
ефективност, 

mil.Nm³/единица продукт 
съгласно КР 

[mil.Nm³/ MWh] 

Изчислена годишна 
стойност  

за ефективност 
[mil.Nm³/ MWh] 

Съответствие 

Горивен 
природен газ 

0,00023 0,0000781376 ДА 

Съгласно Условие 8.3.2.1. е изготвена и се прилага инструкция, осигуряваща измерване и 
документиране на използваните количества горива, съгласно таблица 8.3.1.2. изразени като: 
• годишна консумация на горива, описани в условие 8.3.1.2., за инсталацията по условие 2., 
която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС; 
• годишна норма за ефективност при употребата на горива за инсталацията по условие 2., 
която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС. 
Годишната консумация на горивата, се документира в ежемесечни протоколи от Еколог 
район, като данните за тях се предоставят от Технолог КИП и А. 
Изчислената стойност за годишна ефективност при употребата на горивен газ за 
производството на единица продукт за инсталация ГТКА с № 1, 2, 3 и 4 се определя като 
годишното употребено количество горивен газ, употребен от 4 броя ГТКА се раздели на 
годишната общо произведена топлоенергия на площадката. 
Изчислената стойност за годишна ефективност при употребата на горивен газ за 
производството на единица продукт за Водогрейни котли № 1 и № 2 се определя като 
годишното количество горивен газ, употребен от 2 броя ВК се раздели на годишната общо 
произведена топлоенергия на площадката. 
В изпълнение на условие 8.3.2.2. е изготвена и се прилага писмена инструкция за оценка на 
съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на 
горивата за инсталацията по условие 2, с условията на разрешителното. Инструкцията 
включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи 
действия. Резултатите се документират в годишни протоколи, съгласно условие 8.3.2.2. от 
Еколог район и се съхраняват в стаята му. 
Оценка на съответствието на стойността на годишната норма за ефективност при 
употребата на горивата за инсталацията по условие 2 се изготвя и съхранява от еколог 
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район за всяка календарна година. 

За отчетната 2020 г. са установени съответствия с поставените по КР годишни норми за 
ефективност при употребата на горива за единица продукт (mil.Nm3/MWh). Няма 
необходимост от предприемане на коригиращи действия. 
През периода 2016 г. - 2020 г., няма констатирани несъответствия при употребата на 
горивен газ за ГТКА №№1, 2, 3 и 4 и горивен газ за водогрейни котли. 
 
Съгласно методика за образец на годишен доклад: 

Таблица 3.3.3. 

Инсталация - ГТКА 
№1, №2, №3 и №4 

Годишна норма за 
ефективност, 

mil.Nm³ горивен 
газ/единица продукт 

съгласно КР 
[mil.Nm³/ MWh] 

Изчислена годишна 
стойност  

за ефективност за 
консумацията на 

горивен газ/единица 
продукт 

[mil. Nm³/ MWh] 

Съответствие 

2020 г. 1,08 х 10-4 2,7049 х 10-5 ДА 

2019 г. 1,08 х 10-4 9,713 х 10-5
 ДА 

2018 г. 1,08 х 10-4 1,05 х 10-4 ДА 

2017 г. 1,08 х 10-4 1,047 х 10-4 ДА 

2016 г. 1,08 х 10-4 1,047 х 10-4 ДА 

 

Инсталация - 
Водогрейни котли 

 №1 и №2 

Годишна норма за 
ефективност, 

mil.Nm³/единица 
продукт съгласно КР 

[mil. Nm³/ MWh] 

Изчислена годишна 
стойност  

за ефективност за 
консумацията на 

горивен газ/единица 
продукт 

[mil. Nm³/ MWh] 

Съответствие 

2020 г. 0,00023 0,00007814 ДА 

2019 г. 0,00023 0,00000797 ДА 

2018 г. 0,00023 0,00000018 ДА 

2017 г. 0,00023 0,00000011 ДА 

2016 г. 0,00023 0,000000105 ДА 

 
3.4. Съхранение на спомагателни материали и горива 
В изпълнение на условие 8.3.4.1. всички налични на площадката химични вещества и смеси, 
класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (EO) №  
1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и 
Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични 
вещества и смеси, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за 
безопасност. 
Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II на 
Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 2015/830 от 28.05.2015 г. 
Съгласно условие 8.3.4.1.1. информационните листове за безопасност се съхраняват на 
площадката и съхранението на химичните вещества и смеси съответства на условията за 
съхранение, посочени в информационните листове за безопасност. 
В изпълнение на условие 8.3.4.2. свежото турбинно масло се съхранява в стоманен 
резервоар с размери 2х2х1 m и с капацитет 4 m3  в закрит склад (позиция 802), посочен на 
Приложение № II.4.3. от заявлението. 
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Резервоарът е снабден с непропусклива обваловка - вана, с размери 2х1х0,1 м и с обем 0,200 
m3. Складът е с бетонна основа, без връзка с канализацията. 
В изпълнение на условие 8.3.4.3. е изготвена и се прилага писмена инструкция за поддръжка 
на резервоари, описани в условие 8.3.4.2. 
Извършва се ежедневна визуална проверка за цялостта и здравинатта на резервоара от 
склададжия. Проверка за течове на масло, петна и омасляване по подовата настилка, 
прилежащата арматура и резбовите съединения. Наблюдение на запълнения обем на 
резервоара за предотвратяване препълването му. Проверка изправността на спирателната 
дренажна арматура. Ежедневните проверки се документират в дневник на резервоари за 
съхранение на турбинно масло от склададжия. 
За отчетната 2020 г. са извършени 250 броя проверки; констатирани несъответствия при 
съхранението на свежо турбинно масло – 0 броя. 
Съгласно условие 8.3.4.4. е изготвена и се прилага инструкция за установяване и 
отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по 
тръбопреносната мрежа за течни спомагателни материали при работата на инсталацията по 
условие 2. Извършват се ежедневни проверки на маслените системи на Газотурбинните 
компресорни агрегати. Дежурният оператор-компресор дневна смяна прави външен оглед на 
маслените системи на ГТКА в КС Провадия. Проверката се документира ежедневно в дневник 
за техническото състояние на маслените системи. 
За отчетната 2020 г. са извършени 366 броя проверки; констатирани несъответствия – 0 
броя. 
Съгласно условие 8.3.4.5. е изготвена и се прилага инструкция за поддръжка и периодична 
проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни 
материали към инсталацията, определена с Условие 2., с експлоатационните изисквания и 
условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и 
предприемане на коригиращи действия. 
 
Съхранението на свежо турбинно масло се осъществява в стоманен резервоар с размери 
2х2х1м и с капацитет 4 м3. Резервоара се намира в закрит скрад с ограничен достъп. 
Резервоарът е снабден с непропусклива обваловка – вана с размери 2х1х0,1 м. с обем 0,200 
м3. Складът е с бетонна основа, без връзка с канализацията. 
Проверки на техническото състояние на резервоара се извършват eжедневно от 
склададжията на КС и се документират в Дневник на резервоари за турбинно масло. 
За отчетната 2020 г. не са установени несъответствия при съхранението на свежо турбинно 
масло. 
Резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за 
съхранение с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното се 
документират в дневник на резервоарите за съхранение на турбинно масло. /условие 
8.3.5.1./ 
При ежедневните проверки на резервоарите за съхранение, съоръженията с турбинно масло 
и тръбопреносната система не са установени течове. /условие 8.3.5.2./ 
В изпълнение на условие 8.3.6.1 през отчетната година са извършвани ежедневни проверки 
на състоянието на резервоара за турбинно масло и ежедневни проверки на маслените 
системи на ГТКА - оглед на външната обвивка на съдовете, арматурата, фланцовите и 
резбовите съединения. Няма констатирани несъответствия. 
По условие 8.3.6.2. – при извършените проверки през отчетната 2020 г. няма констатирани 
течове по тръбопреносната система. 

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 
4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И 
PRTR 
Eмисии от площадката в атмосферния въздух: 
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Вредно вещество Годишно количество 
замърсител 

Годишно 
количество 

произведена 
продукция 

Количество емитиран замърсител 
във въздуха за производството на 

единица продукт 

  [ Кg / у ] [ MWht ] [ Кg / MWht ] 

SOX 
- 

(0,000) 
464,309 0 

CO 
- 

(28,401) 
464,309 0,061168317 

NOX 
- 

(78,418) 
464,309 0,168891837 

Информацията е докладвана в Приложение 1 Таблица 1 от настоящия ГДОС. 

Eмисии от площадката във воден обект /сухо дере/: 

Замърсител във 
водите 

Годишно 
количество 
замърсител 

Годишно количество 
произведена 
продукция 

Емитирано количество замърсител в 
отпадъчните води, за 

производството на единица продукт 
 [Kg/год.] [ MWth ] [Kg/MWth] 

Общ органичен 
въглерод (ТОС) 
(като общ С или 

ХПК/3) 

- 
(61,595) 

464,309 0,1326595 

Информацията е докладвана в Приложение 1 Таблица 3  от настоящия ГДОС. 
Методиката за изчисляване на годишното количество замърсители в атмосферният въздух и 
воден обект сухо дере е дадена в Приложение 2 . 

4.2.  Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 
Съгласно условие 9.1.1. дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички 
организирани източници по условие 9.1.2 не превишава посочените в КР стойности.  
През отчетната 2020г. няма извършени СПИ на емисии на вредни вещества в отпадъчните 
газове, изпускани от неподвижни източници към атмосфера. 
РИОСВ – Варна е уведомена за временното спиране на ГТКА в КС Провадия с писмо изх. № 
БТГ-04-09-40 / 28.02.2020г. 
Всички ГТКА на КС „Провадия“ са изведени в студен резерв до възникване на технологична 
необходимост от работа на КС „Провадия“.  
С цел поддържане в потенциална готовност за въвеждане в режим на работа на всеки ГТКА, 
поддържан в студен резерв, през определен период от време (веднъж на всеки три месеца) 
ще бъдат извършвани функционални проби, в т.ч. и чрез стартиране на агрегатите в рамките 
на 10-15 минути. 
ГТКА в КС „Провадия“ са работили единствено за извършване на функционални проби общо 
6 часа за 2020г. 

Условията при които се провеждат собствените периодични измервания на емисии на вредни 
вещества в отпадъчни газове, визирани в глава пета (напр.: чл. 33, ал. 1, 34, ал. 1) от 
Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн., ДВ, бр. 
31 от 6 Април 1999 г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 28 
Юли 2017г.) не могат да бъдат постигнати/осигурени. В тази връзка задълженията на 
оператора по чл. 31, ал. 1 и чл. 39 от Наредбата, както и условия 9.5.1.1, Таблица 9.5.1. и 
подусловия към условие 9.5. от КР № 370-Н0/2008г., касаещи емисии във въздуха, не могат 
да бъдат изпълнени поради гореописаните обективни причини.  
Измерените дебити на газовете са както следва: 
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Източник на Отпадъчни  газове Оценка на съответствието 
вредни 
емисии 

Измерен 
коригиран 

дебит 

[Nm3/h] 

Максимален дебит 
по КР 

[Nm3/h] 

Съответствие Коригиращи 
действия 

ГТКА № 1  180000   

ГТКА № 2  180000   

ГТКА № 3  180000   

ГТКА № 4  180000   

ВК №1  500   

ВК №2  500   

През отчетната 2020г. Няма извършени СПИ на емисии на вредни вещества в отпадъчните 
газове, изпускани от неподвижни източници към атмосфера. 
На територията на КС няма други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, 
освен описаните в условие 9.1.2. на КР.  
Съгласно условие 9.1.3. е изработена и се прилага инструкция за извършване на периодична 
оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с 
определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за 
несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 
За отчетната 2020 г. не е извършена оценка на съответствието. 

Съгласно условие 9.2.1. всички емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от 
инсталацията по Условие 2 се изпускат организирано, в съответствие с условие 9.1.2. от КР. 
Съгласно условие 9.2.2. е разработена и се прилага инструкция за периодична оценка на 
наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на 
причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за 
ограничаването им. 
Поради спецификата на технологичния процес на КС, не се очаква поява на прахови емисии 
на експлоатационната площадка. 
Проверки за появата на неорганизирани емисии се извършват от оперативния персонал на 
дневна смяна при обхода на технологичното оборудване. При установяване на появата на 
неорганизирани емисии, за това се докладва на Технолог-механика и  Началник КС.  
Съгласно условие 9.2.3. е изработена и се прилага инструкция за извършване на периодична 
оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните 
емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 
действия. 
Веднъж месечно Технолог-механика прави проверка на съоръженията и машините в КС. При 
установяване на неорганизирани емисии, проверката се протоколира от Еколог-Район и се 
предприемат коригиращи действия. 
Когато не са установени неорганизирани емисии, същото се протоколира от еколог-район на 
шестмесечие. 
За отчетната 2020 г. не са установени неорганизирани емисии на площадката, което е 
документирано в протоколи на шестмесечие. 
Съгласно условие 9.3.1. всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ 
разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. 
Съгласно условие 9.3.2. се прилага инструкция за предприемане на незабавни действия за 
идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за ограничаване на емисиите, 



Годишен доклад 2020 г. 

по Комплексно разрешително № 370-Н0/2008 г. 

 

 
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, СИЕР “Вълчи дол”, КС “Провадия” 

 

23 

като капсуловане, работа под налягане и др., а газовете да се обхващат и отвеждат за 
пречистване и обезмирисяване. 
При установяване на появата на такива емисии, за това да се докладва на  Началник КС. 
Началник КС разпорежда мерки за премахване на случайните източници на интензивно 
миришещи вещества, които се изпълняват под ръководството на ИТР, отговарящ за 
съоръженията или веществата, случаен емитер на интензивно миришещи вещества. 
Съгласно условие 9.3.3. се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на 
мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. 
Документирането на случайните емисии на интензивно миришещите вещества и действията 
по тяхното неутрализиране се извършва от Еколог Район. 
Когато не са установени емисии на интензивно миришещи в-ва, същото се протоколира от 
еколог-район на шестмесечие. 
Съгласно условие 9.4.1. емисиите на отпадъчни газове от площадката на обект КС 
„Провадия”, не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в 
атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха, което е видно с 
направеното математическо моделиране на разпространението в атмосферата на вредни 
вещества (CO и NOx), съдържащи се в изходящите отпадъчни газове, изпускани в 
атмосферата при работата на газотурбинните компресорни агрегати (ГТКА) и Водогрейни 
котли (ВК). 
Приземните концентрации, получени в следствие на моделирането с всички ИУ на 
територията на КС са по-ниски от установените прагови стойности за нормите за опазване на 
човешкото здраве за съответния замърсител. 
Резултатите от собствения мониторинг са докладвани в Таблица 2 от Приложение №1 от 
настоящия ГД. 
Съгласно условие 9.5.1.1. се извършват собствени периодични измервания (СПИ) на 
емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства 
№К1, К2, К3 и К4, при спазване на регламентираните срокове по Таблици 9.5.1. от КР.  
През отчетната 2020г. няма проведени  СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните 
газове. 
Съгласно условие 9.5.1.2. провеждането на СПИ се възлага на акредитирани лица и 
лаборатории.  
Съгласно условие 9.5.1.3. годишните количества на замърсителите по Таблица 9.5.2, 
съгласно изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите 
(EРИПЗ) се изчисляват и докладват. Информацията е представена в Таблица 1 от 
Приложение 1. 
Съгласно условие 9.5.1.4. годишните количества на замърсителите по Условие 9.5.1.3 се 
изчисляват в съответствие с Методиката за изчисляване на годишното количество 
замърсители в атмосферният въздух, докладвана в Приложение 2 . 
Съгласно условие 9.5.2.1. се документира и съхранява максималния дебит на отпадъчните 
газове, стойностите на контролираните параметри за всяко изпускащо устройство и 
честотата на мониторинг по изпълнение на условие 9.5.1.1 от КР. 
Съгласно условие 9.5.2.2. се документира и съхранява от еколог район информация за 
всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за 
изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). 
По условие 9.5.2.3. няма документирани неорганизирани емисии и интензивно миришещи 
вещества, генерирани от дейностите на площадката. 
По условие 9.5.2.4. няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, 
извършвани на площадката. 
По условие 9.5.2.5. не е извършена оценка на съответствието на измерените стойности на 
контролираните показатели с определените в разрешителното емисионни норми. 
 
Съгласно условие 9.5.2.6.и в изпълнение на условие 6.13.: 
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Вредно 
вещество 

Годишно количество 
замърсител 

Годишно количество 
произведена продукция 

Количество емитиран замърсител 
във въздуха за производството на 

единица продукт 

  [ Кg / у ] [ MWht ] [ Кg / MWht ] 

SOX 0,000 464,309 0 

CO 28,401 464,309 0,061168317 

NOX 78,418 464,309 0,168891837 

Информация във връзка с чл. 21, ал. 7 от Наредбата за ограничаване на емисиите на 
определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации : 

Данните са изчислени на основание утвърден Доклад за резултатите от проведените през 
2019 г. Собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния 
въздух от организирани неподвижни източници и машиночасовете на ГТКА през 2020 г. 

КС „Провадия“- Газотурбинен компресорен агрегат № 1  

1. Номинална входяща топлинна мощност (MW) на средна горивна инсталация- 35 MW; 

2. Вид на средна горивна инсталация - газова турбина, “MAN” ТНМ 1304-11;  

3. Вид и дял на използваните горива съгласно следната категоризация на горивата-  

природен газ; 

4. Датата на започване на експлоатация на средната горивна инсталация- 2001 г.; 

5. Сектор на дейност на средната горивна инсталация или съоръжението, в което се 
използва инсталацията (код по NACE)- 49.50; 

6. Очакван брой експлоатационни часове годишно на средната горивна инсталация и средно 
работно натоварване: 

 - експлоатационни часове за 2020 г.- 1 час. 

Очакван брой експлоатационни часове за 2021 г- според схемата на работа на 
газопреносната система; 

7. Декларация, подписана от оператора, че средната горивна инсталация ще бъде 
експлоатирана не повече от броя часове, посочени в чл. 9 или 16 от наредбата, в случай че 
средната горивна инсталация се възползва от дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от 
наредбата;- не е приложимо 

8. Наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а в случай 
на стационарна средна горивна инсталация - и адрес, на който се намира инсталацията 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, ЕИК  175203478; 

Седалище на оператора: гр.София, ж.к. „Люлин-2“, бул.“Панчо Владигеров“ № 66 

Адрес на инсталацията: Компресорна станция „Провадия“, землището на с. Кривня, община 
Провадия, област Варна; 

9. Общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и CO от съответната средна горивна инсталация- 
за 2020 г.: 

- емисии SO2 - 0,000 кг./год. 
- емисии NOx – 12,823 кг./год. 

- емисии прах – 0,000 кг./год. 
- емисии СО – 4,416 кг./год. 

10. Концентрация на СО в емисиите от съответната СГИ – 43,56 mg/Nm3 (от СПИ през 2019г) 

КС „Провадия“- Газотурбинен компресорен агрегат № 2  

1. Номинална входяща топлинна мощност (MW) на средна горивна инсталация- 35 MW; 
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2. Вид на средна горивна инсталация - газова турбина, “MAN” ТНМ 1304-11;  

3. Вид и дял на използваните горива съгласно следната категоризация на горивата-  

природен газ; 

4. Датата на започване на експлоатация на средната горивна инсталация- 2001 г.; 

5. Сектор на дейност на средната горивна инсталация или съоръжението, в което се 
използва инсталацията (код по NACE)- 49.50; 

6. Очакван брой експлоатационни часове годишно на средната горивна инсталация и средно 
работно натоварване: 

 - експлоатационни часове за 2020 г.- 2 часа. 

Очакван брой експлоатационни часове за 2021 г- според схемата на работа на 
газопреносната система; 

7. Декларация, подписана от оператора, че средната горивна инсталация ще бъде 
експлоатирана не повече от броя часове, посочени в чл. 9 или 16 от наредбата, в случай че 
средната горивна инсталация се възползва от дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от 
наредбата;- не е приложимо 

8. Наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а в случай 
на стационарна средна горивна инсталация - и адрес, на който се намира инсталацията 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, ЕИК  175203478; 

Седалище на оператора: гр.София, ж.к. „Люлин-2“, бул.“Панчо Владигеров“ № 66 

Адрес на инсталацията: Компресорна станция „Провадия“, землището на с. Кривня, община 
Провадия, област Варна; 

10. Общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и CO от съответната средна горивна 
инсталация- за 2020 г.: 

- емисии SO2 - 0,000 кг./год. 
- емисии NOx – 23,450 кг./год. 

- емисии прах – 0,000 кг./год. 
- емисии СО – 5,372 кг./год. 

10. Концентрация на СО в емисиите от съответната СГИ – 27,73 mg/Nm3 (от СПИ през 2019г) 

КС „Провадия“- Газотурбинен компресорен агрегат № 3  

1. Номинална входяща топлинна мощност (MW) на средна горивна инсталация- 35 MW; 

2. Вид на средна горивна инсталация - газова турбина, “MAN” ТНМ 1304-11;  

3. Вид и дял на използваните горива съгласно следната категоризация на горивата-  

природен газ; 

4. Датата на започване на експлоатация на средната горивна инсталация- 2001 г.; 

5. Сектор на дейност на средната горивна инсталация или съоръжението, в което се 
използва инсталацията (код по NACE)- 49.50; 

6. Очакван брой експлоатационни часове годишно на средната горивна инсталация и средно 
работно натоварване: 

 - експлоатационни часове за 2020 г.- 2 часа. 

Очакван брой експлоатационни часове за 2021 г- според схемата на работа на 
газопреносната система; 

7. Декларация, подписана от оператора, че средната горивна инсталация ще бъде 
експлоатирана не повече от броя часове, посочени в чл. 9 или 16 от наредбата, в случай че 
средната горивна инсталация се възползва от дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от 
наредбата;- не е приложимо 
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8. Наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а в случай 
на стационарна средна горивна инсталация - и адрес, на който се намира инсталацията 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, ЕИК  175203478; 

Седалище на оператора: гр.София, ж.к. „Люлин-2“, бул.“Панчо Владигеров“ № 66 

Адрес на инсталацията: Компресорна станция „Провадия“, землището на с. Кривня, община 
Провадия, област Варна; 

11. Общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и CO от съответната средна горивна 
инсталация- за 2020 г.: 

- емисии SO2 - 0,000 кг./год. 
- емисии NOx – 22,256 кг./год. 

- емисии прах – 0,000 кг./год. 
- емисии СО – 10,900 кг./год. 

10. Концентрация на СО в емисиите от съответната СГИ – 67,10 mg/Nm3 (от СПИ през 2019г) 

КС „Провадия“- Газотурбинен компресорен агрегат № 4  

1. Номинална входяща топлинна мощност (MW) на средна горивна инсталация- 35 MW; 

2. Вид на средна горивна инсталация - газова турбина, “MAN” ТНМ 1304-11;  

3. Вид и дял на използваните горива съгласно следната категоризация на горивата-  

природен газ; 

4. Датата на започване на експлоатация на средната горивна инсталация- 2001 г.; 

5. Сектор на дейност на средната горивна инсталация или съоръжението, в което се 
използва инсталацията (код по NACE)- 49.50; 

6. Очакван брой експлоатационни часове годишно на средната горивна инсталация и средно 
работно натоварване: 

 - експлоатационни часове за 2020 г.- 1 час. 

Очакван брой експлоатационни часове за 2021 г- според схемата на работа на 
газопреносната система; 

7. Декларация, подписана от оператора, че средната горивна инсталация ще бъде 
експлоатирана не повече от броя часове, посочени в чл. 9 или 16 от наредбата, в случай че 
средната горивна инсталация се възползва от дерогация/дерогации съгласно чл. 9 или 16 от 
наредбата;- не е приложимо 

8. Наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а в случай 
на стационарна средна горивна инсталация - и адрес, на който се намира инсталацията 

„Булгартрансгаз“ ЕАД, ЕИК  175203478; 

Седалище на оператора: гр.София, ж.к. „Люлин-2“, бул.“Панчо Владигеров“ № 66 

Адрес на инсталацията: Компресорна станция „Провадия“, землището на с. Кривня, община 
Провадия, област Варна; 

12. Общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и CO от съответната средна горивна 
инсталация- за 2020 г.: 

- емисии SO2 - 0,000 кг./год. 
- емисии NOx – 11,959 кг./год. 

- емисии прах – 0,000 кг./год. 
- емисии СО – 6,371 кг./год. 

10. Концентрация на СО в емисиите от съответната СГИ – 70,95 mg/Nm3 (от СПИ през 2019г) 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
Производствени отпадъчни води 
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Съгласно условие 10.1.1.1 на площадката на КС се експлоатират и поддържат следните 
пречиствателни съоръжения по пътя на отпадъчните води към ТЗ № 1: 
Каломаслоуловител при дегазатор и резервоар за кондензат към инсталация за очистка и 
измерване на газа и Каломаслоуловител към автомивка. 
В изпълнение на условие 10.1.1.2. за всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с 
условие 10.1.1.1, се изготви и утвърди Протокол с определени контролирани параметри и 
оптималните им стойности, честотата на мониторинг на стойностите на контролираните 
параметри и вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри. 
Мониторинга се извършва в съответствие с изискванията на утвърден протокол за 
определяне на реда и начина за контрол на пречиствателните съоръжения за емисии в 
производствените отпадъчни води в КС „Провадия“. 

1. Каломаслоуловител при дегазатор и резервоар за кондензат към Инсталация за очистка и 
измерване на газа 

Контролиран параметър Оптимална 
стойност 

Честота на 
мониторинг 

Вид на оборудването 
за мониторинг 

Ниво на утайките До 15 см Веднъж на тримесечие Лата 

Дебелина на масления слой до 5 см Веднъж на тримесечие Лата 

 
2. Каломаслоуловител към Автомивка 

Контролиран параметър Оптимална 
стойност 

Честота на 
мониторинг 

Вид на 
оборудването за 

мониторинг 
Ниво на утайките До 15 см Веднъж на тримесечие Лата 

Дебелина на масления слой до 5 см Веднъж на тримесечие Лата 

Съгласно условие 10.1.1.3. е изработена и се прилага инструкция за поддържане на 
оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен 
режим на пречиствателните съоръжения по условие 10.1.1.1 в съответствие с информацията 
по условие 10.1.1.2. 
Мониторинга се извършва на тримесечие от Еколог район. 
След извършване на мониторинга, за документиране на мониторинга се съставя протокол за 
резултатите от Еколог Район Вълчи дол. 
В изпълнение на условие 10.1.1.4. за отчетната 2020 г. стойностите на следените параметри 
са под посочените оптимални стойности, както следва: 

Период на 
извършения 
мониторинг 

Контрол
иран 

парамет
ър 

КМУ при дегазатор и резервоар 
за кондензат 

Двусекционен КМУ към автомивка Коригир
ащи 

действи
я 

Първо 
триме 
сечие 

 Измерен
а 

стойнос
т 

Определена 
оптимална 
стойност 

Съотв
етстви

е 

Измерена 
стойност 

Определена 
оптимална 
стойност 

Съотв
етстви

е 

 

13.02.2020 

г. 
Ниво на 
утайкит

е 

0,00 

см. 
До 15 см. ДА 0,50 см. До 15 см. ДА - 

13.02.2020 

г. 
Дебели
на на 

маслени
я слой 

0,00 

см. 

До 5 см. ДА 0,00 см. До 5 см. ДА - 
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Период 
на 

извърше
ния 

монито 
ринг 

Контролир
ан параме 

тър 

КМУ при дегазатор и резервоар 
за кондензат 

Двусекционен КМУ към 
автомивка 

Коригир
ащи 

действи
я 

Второ 
триме 
сечие 

 Измерена 
стойност 

Определена 
оптимална 
стойност 

Съот
ветст
вие 

Измерена 
стойност 

Определена 
оптимална 
стойност 

Съот
ветст
вие 

 

14.05.20г
. 

Ниво на 
утайките 

0,00 см. До 15 см. ДА 0,50 см. До 15 см. ДА - 

14.05.20г 
. 

Дебелина 
на 

масления 
слой 

0,00 см. До 5 см. ДА 0,00 см. До 5 см. ДА - 

Период на 
извърше 

ния 
монито 
ринг 

 
Контро 
лиран 
параме 

тър 

 

КМУ при дегазатор и 
резервоар за кондензат 

 

Двусекционен КМУ към 
автомивка 

Коригир
ащи 

действи
я 

Трето 
триме 
сечие 

 Измерена 
стойност 

Определен
а 

оптимална 
стойност 

Съот
ветст
вие 

Измерена 
стойност 

Определена 
оптимална 
стойност 

Съот
ветст
вие 

 

31.08.20 
Ниво на 
утайките 

0,00 см. До 15 см. ДА 0,50 см. До 15 см. ДА - 

31.08.20 
Дебелина 

на 
масления 

слой 

0,00 см. До 5 см. ДА 0,00 см. До 5 см. ДА - 

Период на 
извърше 

ния 
монито 
ринг 

Контролир
ан 

параметър 

КМУ при дегазатор и 
резервоар за кондензат 

Двусекционен КМУ към 
автомивка 

Коригир
ащи 

действи
я 

Четвърто 
триме 
сечие 

 Измерена 
стойност 

Определен
а 

оптимална 
стойност 

Съот
ветст
вие 

Измерена 
стойност 

Определена 
оптимална 
стойност 

Съот
ветст
вие 

 

17.11.20г. 
Ниво на 
утайките 

0,00 см. До 15 см. ДА 0,50 см. До 15 см. ДА - 

17.11.20г. 
Дебелина 

на 
масления 

слой 

0,00 см. До 5 см. ДА 0,00 см. До 5 см. ДА - 
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Съгласно инструкцията по условие 10.1.1.3. и с оглед осигуряване на ефективна експлоатация 
на пречиствателните съоръжения и съответствие на контролираните показатели на изход от 
тях, се извършват визуално проверки на състоянието на оборудването два пъти годишно, 
които се протоколират от Технолог-механика, а се обобщават от Еколог-района. 
За отчетната 2020 г. са проведени две проверки на всеки КМУ съответно на 12.05.20г. и на 
15.09.20г. , които са документирани в протоколи. Не са открити повреди по пречиствателните 
съоръжения. Установен е нормален технологичен режим и за двата КМУ. 
Заключението от проверките е добро техническо състояние на пречиствателните съоръжения 
КМУ след автомивка и МУ при дегазатор и резервоар за кондензат. 

В изпълнение на условие 10.1.1.5.1 се прилага инструкция за периодична оценка на 
съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно 
съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2 на разрешителното. 
Инструкцията включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на 
коригиращи действия. 

След документиране на резултатите от мониторинга на измерените стойности на 
контролираните параметри „ниво на утайката” и „дебелина на масления слой” за всеки 
каломаслоуловител се извършва периодична оценка на съответствието. 
Оценката на съответствието се извършва и документира от Еколог район. 
 Етапите за осъществяване на периодична оценка се свеждат до следното: 
- осигуряване на информация за изпълнението на мониторинга на контролираните 
параметри; 
-   анализиране на получените резултати;  
-  изготвяне на оценка, отразяваща съответствието на контролираните параметри за всяко 
пречиствателно съоръжение с определените в условията на разрешително; 
За отчетната 2020 г. са извършени 4 оценки на съответствието за всеки КМУ. Оценката се 
документира в протокол. Установено е съответствие при мониторинга на контролираните 
параметри „Ниво на утайките“ и „Дебелина на масления слой“ с определените оптимални 
стойности по условие 10.1.1.2. 
Съгласно условие 10.1.1.5.2. се прилага инструкция за проверка на състоянието на 
канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и 
предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. За отчетната 2020 г. е 
извършена една проверка на канализационната мрежа на 16.09.2020 г. При проверката е 
установено добро техническо състояние на канализационната мрежа. 
Съгласно условие 10.1.2.1 се зауства поток - производствени и дъждовни отпадъчни води 
като част от смесен поток (производствени, битово-фекални и дъждовни води) в сухо дере – 
водоприемник, единствено при условията, посочени в Таблица 10.1.2.1.  
 

Показател Индивидуални емисионни ограничения 
рН 6,0 – 8,5 

Неразтворени вещества 50 mg/dm3 

Нефтопродукти 0,3 mg/dm3 

Точка на заустване: № 1 – Сухо дере – водоприемник ІІ категория с географски координати 
В 43012/41,32//; L 27023/9,39//.; 
Точки на пробовземане: 
№1 – ПТ 1 с координати В 43012/52,2//; L 27023/14,7//  на изход на Каломаслоуловител към 
Автомивка, 
№2 – ПТ 2 с координати В 43012/52,4//; L 27023/22,7// на изход на Каломаслоуловител при 
дегазатор и резервоар за кондензат към Инсталация за очистка и измерване на газа,  
Източници на отпадъчните води за Точка на заустване  № 1: смесен поток – условно чисти 
води от отоплителната централа, автомивка, дегазатор и резервоар за кондензат към 
Инсталация за очистка и измерване на газа, битово-фекални води, дъждовни води; 
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Пречиствателно съоръжение: Каломаслоуловители – 2 бр.; 
Име на водоприемника: сухо дере – водоприемник ІІ категория; 
Количество на заустваните отпадъчни води за ТЗ № 1: Qср. ден – 6,55 m3/d ;Qср. год. – 1900 m3/y 
 

Отчетен 
период 

Количество заустена 
вода на изход на КМУ 

към автомивка 

Количество заустена 
вода на изход на МУ 

към дегазатор 

Количество дъждовна 
вода за площадката на 

КС, заустена в сухо дере 
за отчетната година 

 [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] 

2020 г. 91,267 2,934 3509,172 

 
Собствен мониторинг 
Съгласно условие 10.1.3.1. се извършва собствен мониторинг на смесен поток 
(производствени, битово-фекални и дъждовни) съгласно Таблица 10.1.3.1. от КР. 
Пробовземането и анализите се извършват от акредитирани лаборатории. 
За първото и второто шестмесечие на 2020г. пробовземането и изпитването на отпадъчната 
вода се извърши от Лаборатория за изпитване “ “Алименти - омнилаб“ при  „Ди енд Ви 
Консулт“ ООД на основание Договор № 4031/06.06.2019г. 
 

Показатели Собствен мониторинг 
 Честота на пробовземане Вид на пробата Примерен метод/процедура 

за анализ 
рН Веднъж на шест месеца Еднократна БДС 17-1.4. 27-80 

Неразтворени 
вещества  

Веднъж на шест месеца Еднократна БДС 17-1.4. 04-8, т. 2 

Нефтопродукти Веднъж на шест месеца Еднократна БДС 16714-96  

Резултатите от мониторинга са докладвани в Таблица 3 от Приложение №1 на настоящия 
ГДОС. 
Съгласно условие 10.1.3.2. е изработена и се прилага инструкция за изчисляване на 
количествата зауствани пречистени производствени и дъждовни води. 

Воден поток №1 - Каломаслоуловител към автомивка 
Количеството на водите на изход от пречиствателното съоръжение са равни на сумата от 
водите на вход на автомивка, измервани със сертифицирано разходомерно устройство - 
водомер, монтиран на вход на автомивка и дъждовните води, постъпили в автомивката и 
откритите  маслоуловителни шахти на каломаслоуловителя. 
Общата квадратура на съоръженията, където дъждовните води се улавят и се пречистват 
през КМУ е  187,22м2. За автомивка с размери 16,60 м. х 10,7м.  =177,62м2; за откритите 
камери на КМУ - два броя маслоуловителни шахти всяка по 4,8м2= 9,6 м2. 
Водомера се отчита на всяко първо число на месеца от Технолог КиП и А, след което 
показанията се подават на Еколог-район за документиране в месечен протокол. 
Месечното количество заустена пречистена производствена вода е сумата от постъпилите 
води от автомивка и постъпилите дъждовни води, описани по-горе. 
Постъпилите дъждовни води към каломаслоуловител към автомивка се изчисляват както 
следва:   QДВАвтомивкамес. = ∑ ДВ  * 187,22 [м2] ,  
където,   QДВАвтомивкамес – дъждовни води постъпили в автомивка и КМУ 
∑ ДВ– сума от показанията на дъждомера за отчетния месец [л/м2] 

Воден поток №2 - Каломаслоуловител при дегазатор и резервоар за кондензат. 
Производствените води от КМУ при дегазатор са единствено уловените дъждовни води, 
които преминават през КМУ и се включват в смесен поток. Общата квадратура на 
съоръженията, където дъждовните води се улавят и се пречистват през КМУ е  7,6 м2. 
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Постъпилите дъждовни води към каломаслоуловител при дегазатор се изчисляват както 
следва: 
QОВ-Дегазатормес. = ∑ ДВ [м3]  * 7,6 [м2] , където, 
QОВ-Дегазатормес – дъждовни води постъпили в КМУ 
∑ ДВ– сума от показанията на дъждомера за отчетния месец [л/м2] 

Воден поток №3 - Дъждовни води 
Общото месечно количество на дъждовните води от площадката на КС се изчисляват като 
разлика между регистрираните водни количества по водомер за смесен поток отпадъчни 
води (производствени, битово-фекални и дъждовни) за отчетния месец и сбора на 
производствените и битово-фекалните води за месеца. 
QДВмес. = ∑ ОВсмесен поток [м3]  - (ПВ + БФВ) [м3]  ,  
където, 
QДВмес – месечно количество на заустените дъждовни води [м3]   
∑ ОВсмесен поток [м3] –сума от показанията на водомера за отпадъчни води смесен поток за 
отчетния месец 
ПВ – производствени води за отчетния месец; БФВ – битово-фекални води за отчетния месец 

Съгласно условие 10.1.3.3. се прилага инструкция за проверка за съответствието на 
измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в производствените 
отпадъчни води с определените в Индивидуални емисионни ограничения, установяване на 
причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. 
След получаване на протоколите от акредитираната лаборатория, еколог район извършва и 
документира оценка на съответствието. 
За отчетната 2020 г. са извършени 2 броя оценки на съответствието – установено е 
съответствие на концентрациите на вредни вещества в пречистените производствените води 
с поставените емисионни ограничения. 
Съгласно условие 10.1.3.4. са изчислени следените замърсители и техните годишни 
количества, които се докладват по ЕРИПЗ. Замърсителите са докладвани в Таблица 1 от 
Приложение 1, както е разяснена и методиката за изчисляване на годишните замърсители в 
Приложение 2.  
Съгласно условие 10.1.4.1. отпадъчните води – производствени и дъждовни, като част от 
смесен поток (производствени, битово-фекални и дъждовни води), от производствената 
площадка на Компресорна станция “Провадия”, зауствани в Сухо дере, не нарушават 
качеството на повърхностните води.  
За доказване на това, два пъти годишно се прави мониторинг на води – смесен поток. 
За 2020 г. е установено съответствие на стойностите на следените показатели на води – 
смесен поток с поставените Индивидуални емисионни ограничения. Резултатите от анализа 
са докладвани в Таблица 3 от Приложение 1 на настоящия ГДОС. 
По условие 10.1.4.2. за отчетната 2020 г. не са установени залпови изпускания на 
замърсяващи вещества в Сухо дере, вследствие на аварийни ситуации. 

Битово-фекални води 
Съгласно условие 10.2.1.1. се експлоатират и поддържат всички пречиствателни съоръжения 
в ПСБФВ, по пътя на отпадъчните битово-фекални води към ТЗ № 1-Сухо дере. 
В изпълнение на условие 10.2.1.2. за всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с 
условие 10.2.1.1, се изготви и утвърди Протокол с определени контролирани параметри, 
чиито контрол осигурява оптималната работа, оптимални стойности за всеки от 
контролираните параметри, честотата на мониторинг на стойностите на контролираните 
параметри, включително документиране на резултатите и вид на оборудването за 
мониторинг на контролираните параметри. 

Решетка 

Контролиран Оптимална стойност Честота на Вид на оборудването за 



Годишен доклад 2020 г. 

по Комплексно разрешително № 370-Н0/2008 г. 

 

 
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, СИЕР “Вълчи дол”, КС “Провадия” 

 

32 

параметър мониторинг мониторинг 

Пропускателна 
способност на 
решетката 

Отсъствие върху решетката на 
примеси с големина, по-малка от 
отворите на решетката 

Ежедневно Визуален метод 

Биобасейн 

Контролиран параметър Оптимална стойност Честота на мониторинг Вид на оборудването за 
мониторинг 

Калов обем От 160 до 260 ml/l Веднъж седмично Мерителен цилиндър 
100:1 

 
В изпълнение на условие 10.2.1.3. се изпълнява инструкция за поддържане на оптималните 
стойности на технологичните параметри. Мониторинга на технологичните параметри 
„Пропускателна способност“ и „калов обем“ се извършва в срокове в съответствие с 
утвърдените протоколи по условие 10.2.1.2. и документира от Лаборант КС. За отчетната 
2020 г. не е установено превишение на контролираните параметри: пропускателна 
способност на решетката /следи се ежедневно/ и калов обем на биобасейна /контролира се 
веднъж седмично/. 
  
 
 
 
 
 

Месец/дата Контролирани параметри Съответствие 

 Калов обем на биобасейна  

2020г. мониторинг Оптимална стойност  

Януари    

03.01. 210 160-260мл/л ДА 

09.01 220 160-260мл/л ДА 

16.01 190 160-260мл/л ДА 

24.01 210 160-260мл/л ДА 

30.01 220 160-260мл/л ДА 

Февруари    

03.02 230 160-260мл/л ДА 

10.02 200 160-260мл/л ДА 

17.02 210 160-260мл/л ДА 

24.02 220 160-260мл/л ДА 

Март    

05.03 210 160-260мл/л ДА 

11.03 230 160-260мл/л ДА 

17.03 200 160-260мл/л ДА 

23.03 220 160-260мл/л ДА 

30.03 210 160-260мл/л ДА 

Април    

02.04 210 160-260мл/л ДА 

10.04 220 160-260мл/л ДА 

16.04 180 160-260мл/л ДА 

24.04 200 160-260мл/л ДА 

29.04 210 160-260мл/л ДА 

Май    

07.05 210 160-260мл/л ДА 

14.05 210 160-260мл/л ДА 

21.05 220 160-260мл/л ДА 

28.05 220 160-260мл/л ДА 

Юни    

04.06 220 160-260мл/л ДА 

11.06 220 160-260мл/л ДА 

18.06 220 160-260мл/л ДА 

25.06 230 160-260мл/л ДА 
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Съгласно инструкцията по условие 10.2.1.3 и с оглед осигуряване на ефективната и 
дълготрайна експлоатация на пречиствателна станция за битово-фекални води, два пъти 
годишно се правят проверки за оценка на състоянието й и установяване на възникнали 
нередности. Два пъти годишно се извършват проверки на техническото състояние на 
оборудването: от технолог-механик на КС – на резервоарите, помпите, въздуховодите и 
инжекторната от Инженер/енергетика – състоянието на ел. Моторите и захранващите 
кабели, от Технолога по КИП и А - на нивомерите и входно/изходните платки и сигнали от 
системата за управление на ПСОВ. Информацията за извършените проверки по оценка на 
състоянието на ПСБФВ, резултатите от тях се отразяват в Протокол от еколог район. 
Установените несъответствия и предприетите коригиращи действия се отразяват и в 
Дневник на ПСБФВ. 
За отчетната 2020 г. са проведени две проверки на техническа и експлоатационна 
изправност на всички пречиствателни съоръжения за битово-фекални води. В следствие на 
извършените две проверки на 12.05. - 13.05.2020 г. и в периода 15.09.2020 - 21.09.2020 г. е 
установено добро техническо състояние на ПСБФВ. 
В Изпълнение на условие 10.2.1.5.1 се прилага инструкция за периодична оценка на 
съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко 
пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.2.1.2. 
Инструкцията включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на 
коригиращи действия. 

Месец/дата Контролирани параметри Съответствие 

 Калов обем на биобасейна  

2020 г. мониторинг Оптимална стойност  

Юли    

02.07 230 160-260мл/л ДА 

09.07 230 160-260мл/л ДА 

16.07 230 160-260мл/л ДА 

23.07 230 160-260мл/л ДА 

30.07 230 160-260мл/л ДА 

Август    

06.08 180 160-260мл/л ДА 

12.08 180 160-260мл/л ДА 

20.08 190 160-260мл/л ДА 

27.08 190 160-260мл/л ДА 

Септември    

03.09 190 160-260мл/л ДА 

10.09 190 160-260мл/л ДА 

17.09 200 160-260мл/л ДА 

23.09 200 160-260мл/л ДА 

30.09 200   

Октомври    

07.10 210 160-260мл/л ДА 

14.10 210 160-260мл/л ДА 

22.10 210 160-260мл/л ДА 

29.10 210 160-260мл/л ДА 

Ноември    

04.11 220 160-260мл/л ДА 

12.11 220 160-260мл/л ДА 

19.11 220 160-260мл/л ДА 

26.11 220 160-260мл/л ДА 

Декември    

03.12 220 160-260мл/л ДА 

10.12 200 160-260мл/л ДА 

17.12 200 160-260мл/л ДА 

21.12 200 160-260мл/л ДА 

30.12 200 160-260мл/л ДА 
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През отчетната 2020 г. са извършени 12 оценки на съответствието на контролираните 
параметри за всяко пречиствателно съоръжение на битово-фекалните води с определените 
такива в Условие 10.2.1.2. За 2020 г. оценките на съответствието показват съответствие на 
стойностите на контролираните параметри с определените оптимални стойности. 
Информацията за извършените проверки по оценка на състоянието на ПСБФВ, резултатите 
от тях, установените несъответствия и предприетите коригиращи действия се отразяват в 
Протокол от еколог район. 
По условие 10.2.2.1. Заустването на битово-фекални отпадъчни води като част от смесен 
поток отпадъчни води (производствени, битово-фекани и дъждовни води) във водоприемник 
- сухо дере, се извършва единствено при условията, посочени в Таблица 10.2.2.1.  
Точка на заустване: № 1 Сухо дере, с географски координати В 43012/41,32//;  L 27023/9,39// 
Точка на пробовземане: ПТ 3 – изход ПСБФВ, преди смесване с други потоци пречистени 
отпадъчни води, с географски координати В 43 12 49,6, L 27 23 19,3 

Източници на отпадъчните води: санитарно-битовите възли в административната и 
обслужващите сгради и стола за персонала; 
Име на водоприемника – Сухо дере; 
Пречиствателни съоръжения: пречиствателна станция за битово-фекални води. 
Количество на заустваните отпадъчни води за ТЗ № 1. 
          Qср. ден – 6,55 m3/d 
         Qср. год. – 1900 m3/y 

 
Таблица 10.2.2.1. 

 
Показател Индивидуални емисионни ограничения 

Неразтворени вещества  50 mg/dm3 

БПК5 15 mg/dm3 

ХПК (бихроматна) 70 mg/dm3 

 
По Условие 10.2.3.1. Пречистените битово-фекални отпадъчни води като част от смесен 
поток отпадъчни води (производствени, битово-фекани и дъждовни води), зауствани в Сухо 
дере, не нарушават неговата категория. 
Извършен е собствен мониторинг на повърхностни води от сухо дере II-ра категория, 
докладван в Таблица 3 от Приложение 1 на настоящия ГДОС. 
По Условие 10.2.3.2. през отчетната 2020 г. няма залпови изпускания на замърсяващи 
вещества в Сухо дере, вследствие на аварийни ситуации. 
Съгласно условие 10.2.3.3. аварийния савак на ПСБФВ е пломбиран. През отчетната 2020 г. 
не е установено нарушаване на пломбата. 
 

 Собствен мониторинг 

Съгласно условие 10.2.4.1 се извършва мониторинг на пречистените битово-фекални води, 
зауствани в Сухо дере, съгласно Таблица 10.2.4.1. Пробовземането и анализите се 
извършват от акредитирана лаборатория „Лемна Екоинвест - България“ АД. 
Таблица 10.2.4.1. 
 
Точка на заустване : № 1 Сухо дере, с географски координати В 43012/41,32//; L 
27023/9,39//  
 
Точка на пробовземане: ПТ 3 – изход ПСБФВ, преди смесване с други потоци пречистени 
отпадъчни води, с географски координати В 43 12 49,6, L 27 23 19,3 
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Показатели Собствен мониторинг 
 Честота на 

пробовземане 
Вид на пробата  Примерен 

метод/процедура за 
анализ 

Неразтворени 
вещества 

Веднъж на шест 
месеца 

Еднократна БДС 17.1.4.04-.80 

БПК5 Веднъж на шест 
месеца 

Еднократна БДС EN1899-1:2002 

ХПК 
(бихроматна) 

Веднъж на шест 
месеца 

Еднократна ISO 6060:1989 

 
Съгласно условие 10.2.4.2. е изготвена и се прилага инструкция за изчисляване на 
количествата зауствани битово-фекални води. 
 

Отчетен период Количество заустена битово-фекална вода на 
изход на ПСБФВ 

 [ m3 ] 

2020 г. 466,627 

 
Изчисляването на заустените битово-фекални води се извършва на база продължителността 
на работния цикъл на помпата. Началото и края на работния цикъл се регистрират от 
общостанционната система за управление на КС. 
Изчисляването на количествата зауствани битово-фекални води се извършва ежемесечно от 
Технолога по КИП и А. Изчисляването се извършва по следната формула: 
Qзбфв = V * t ,  
Където: 
 Qзбфв – количеството зауствани битово-фекални води [m3]. 
 V – производителността на помпата [m3/s];V= 0.0053 m3/s 
 t – месечна продължителността на работата на помпата [s]– изчислява се като сума 
от ежедневните времена на работа на помпата 
 
Съгласно Условие 10.2.4.3. е изработена и се прилага инструкция за оценка на резултатите 
от собствения мониторинг за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения на 
емисиите на вредни в-ва в битово-фекалните води, установяване на причините за 
несъответствията и предприемането на коригиращи действия. 
За отчетната 2020 г. са извършени две оценки на съответствието. Установено е съответствие 
на стойностите на контролираните показатели с индивидуалните емисионни ограничения. 
Съгласно условие 10.3 се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на 
състоянието на канализационната мрежа, включително установяване на течове и 
предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. 
Технолог-механикът на КС организира  проверка на канализационната мрежа веднъж 
годишно. През отчетната 2020 г. е извършена една проверка на канализационната мрежа. 
Установено е добро техническо състояние на канализационната мрежа с добра проводимост 
на отпадъчните води, без затлачване на канали и отсъствие на пропуквания по стените им. 
По условие 10.4. Осигурен е безопасен и постоянен достъп на контролните органи до всички 
точки за мониторинг на отпадъчните води. 
Съгласно условие 10.4.1 се поддържа в техническа и експлоатационна изправност 
контролно-измервателните прибори към системата за собствен мониторинг. За отчетната 
2020 г. не е установена повреда или преустановяване на работата им. 
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По Условие 10.5. Притежателят на настоящото разрешително измерва обема на заустваните 
отпадъчни води смесен поток (производствени, битово – фекални и дъждовни) от 
производствената площадка на Компресорна станция “Провадия”, чрез сертифицирано 
измервателно устройство. Измервателното устройство е означено на план на площадката – 
Приложение № 3 към настоящия Годишен доклад. 
 

Отчетен 
период 

 
2020 г. 

Количество води 
от изход на КМУ 
към автомивка 

[ m3 ] 

Количество води 
от изход на МУ 
към дегазатор 

[ m3 ] 

Количество 
битово-фекална 
вода на изход от 

ПСБФВ 
[ m3 ] 

Количество 
дъждовни води  

[ m3 ] 

м. Януари 1.123 0.046 63.203 2.628 

м. Февруари 5.932 0.160 50.589 39.320 

м. Март 5.804 0.236 53.488 30.473 

м. Април 3.374 0.015 27.300 0.310 

м. Май 8.178 0.251 34.174 355.397 

м. Юни 32.206 1.186 36.713 1202.895 

 м. Юли 3.434 0.099 35.176 38.291 

м. Август 2.936 0.038 32.743 39.283 

м. Септември 9.744 0.152 36.496 136.608 

м. Октомври 4.306 0.175 43.502 163.017 

м. Ноември 5.242 0.213 25.270 574.275 

м. Декември 8.987 0.365 27.973 926.676 

Общо 
годишно за 
2020 г.: 

91.267 2.934 466.627 3509.172 

 
По Условие 10.5.1. за 2020 г. е заплатена такса за заустване на отпадъчни води в 
повърхностни води в размер на 11,65 лв. Размера на годишната такса е изчислен за 
заустване в повърхностни води на отпадъчни води от промишлени предприятия по чл.5, 
ал.1, т.3 от Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 
замърсяване, обн., ДВ, бр.2 от 2017 г. 
 
Документиране и докладване 
 
По условие 10.6.2. – резултатите от собствения мониторинг на производствени, битово-
фекални и дъждовни води, по Условие 10.1.3.1. и Условие 10.2.4.1. се документират и 
съхраняват от Еколог район. 
По условие 10.6.3. резултатите от мониторинга на ПТ 1-изход на КМУ към автомивка, ПТ2- 
изход на КМУ при дегазатор и ПТ3 – изход на ПСБФВ са докладвани като част от настоящия 
ГДОС в приложение 1 таблица 3.  
По условие 10.6.4. През отчетната година не са регистрирани течове по условие 10.3. 
Информация за резултатът от проверката по Условие 10.3. е включена като част от ГДОС. 
По условие 10.6.5. са изчислени и докладвани в Таблица 1 от Приложение №1 
замърсителите в отпадъчните води и техните годишни количества, които се докладват в 
рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) 
Не е надвишено пределното количество, посочено в Приложение II на Регламент № 
166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването 
на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) и не подлежи на 
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докладване по Регламента. 
 
Съгласно условие 10.6.6. са докладвани данни за емитираните количества на замърсителите 
в отпадъчните води, за производството на единица продукт, изчислени съгласно условие 
6.13. 
 
 

Замърсител във 
водите 

Годишно 
количество 
замърсител 

Годишно количество 
произведена 
продукция 

Емитирано количество замърсител в 
отпадъчните води, за 

производството на единица продукт 
 [Kg/год.] [ MWth ] [Kg/MWth] 

Общ органичен 
въглерод (ТОС) 
(като общ С или 

ХПК/3) 

61,595 464,309 0,1327 

 
На Ген. План на площадката с означени точки на пробовземане и измервателното устройство 
на обема на заустваните отпадъчни води – смесен поток е представена в Приложение 3. 
 
 
4.4. Управление на отпадъците 
Измервания на количествата генерирани отпадъци, като месечно и годишно количество 
образуван отпадък: 
 
 

Наимено
вание на 

отпадъка 

Код 

Съх
ран
ен 
към 

31.1
2. 

201
9 

2020 г. - МЕСЕЧНО ГЕНЕРИРАНИ КОЛИЧЕСТВА  /тон/ 

Год
ишн

о 
кол

иче
ств
о 

Но
рма 

по 
КР 

Съ
от
ве

тс
тв
ие 

Пре
дв. 

съхр
анен 

към 
31.1
2.20 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12         

Стърготи
ни, 
стружки 
и 
изрезки 
от черни 
метали 

12 
01 
01 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.10
0 

ДА 0.000 

Стърготи
ни, 
стружки 
от цв. 
Метали 

12 
01 
03 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.05
0 

ДА 0.000 

Излезли 
от 
употреба 
гуми 

16 
01 
03 

0.12
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.04
0 

0.04
0 

0.04
0 

0.00
0 

0.04
0 

0.00
0 

0.16
0 

0.60
0 

ДА 0.280 

Чугун и 
стомана 

17 
04 
05 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.10
0 

0.00
0 

0.20
0 

0.20
0 

0.50
0 

0.50
0 

ДА 0.500 
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Наситен

и или 
отработе
ни 
йонообм
енни 
смоли 

19 
09 
05 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,0
18 

ДА 
0,00

0 

Нехлори
рани 
моторни 
и смаз. 
масла на 
минерал
на 
основа 

13 
02 
05* 

0.78
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

20.0
0 

ДА 0.780 

Наимено
вание на 
отпадъка 

Код 

Съх
ран
ен 
към 
31.1
2. 

201
9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Год. 

Кол
иче
ств
о 

Но
рма 
по 
КР 

Съ
от
ве
тс
тв
ие 

Пре
дв. 

съхр
анен 
към 
31.1
2.20 

Твърди 
остатъци 
от 
пясъкоул
ов и 
маслени 
– водни 
сепарато
ри  

13 
05 
01* 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

1,0
0 

ДА 
0,00

0 

Утайки 
от 
маслоул
ов шахти 

13 
05 
03* 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

3,0
0 

ДА 
0,00

0 

Масло от 
маслено 
-водни 
сепарато
ри 

13 
05 
06* 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

5,0
0 

ДА 
0,00

0 

Абсорбе
нти, 
филтърн
и 
материа
ли (от 
филтър-
сепарато
ри) 

15 
02 
02* 

0.00
0 

0.00
0 

3.16
0 

0.00
8 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

3.16
8 

0.60
0 

НЕ 0.008 

Абсорбе
нти, 
филтърн
и 
материа
ли 
(маслени 
филтри) 

15 
02 
02* 

0.00
0 

0.00
0 

0.01
5 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.01
5 

0.07
2 

ДА 0.015 

Излязло 
от 
употреба 
оборудва
не, 

16 
02 
13* 

0,06
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,03
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,03
0 

0,0
3 

ДА 
0,09

0 
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съдържа

що 
опасни 
компоне
нти (3) 

Оловни 
акумул. 
батерии 
/от 
ел.систе
ма/ 

16 
06 
01* 

0.04
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.20
0 

ДА 0.000 

Оловни 
акумул. 
батерии 
/от МПС/ 

16 
06 
01* 

0.25
5 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.40
0 

ДА 0.000 

Наимено
вание на 
отпадъка 

Код 

Съх
ран
ен 

към 
31.1
2. 

201
9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Год. 

Кол
иче
ств
о 

Но

рма 
по 
КР 

Съ
от

ве
тс
тв
ие 

Пре
дв. 

съхр
анен 
към 
31.1
2.20 

Ni – Cd 
батерии 

16 
06 
02* 

0.03
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

16.0
0 

ДА 0.000 

Луминис
центни 
тръби и 
други 
отпадъц
и, 
съдържа
щи 

живак 

20 
01 
21* 

0.00
5 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
5 

0.00
5 

0.00
0 

0.01
0 

0.03
5 

ДА 0.015 

Керемид
и, 
плочки, 
фаянсов
и и 
керамич
ни 
изделия 

17 
01 
03 

0,00 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
1,0

0 
ДА 

0,00
0 

Утайки 
от 
пречиств
ане на 
отп.води 
от нас. 
места 

19 
08 
05 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

0,00
0 

12,
0 

ДА 
0,00

0 

Смесени 
битови 
отпадъц
и 

20 
03 
01 

0,00 
0,97

5 
0,97

5 
0,97

5 
0,97

5 
0,97

5 
0,97

5 
0,97

5 
0,97

5 
0,97

5 
0,97

5 
0,97

5 
0,97

5 
11,7

00 
14,

0 
ДА 

0,00
0 

Храните
лни 
масла и 
мазнини 

20 
01 
25 

0,00 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,00

0 
0,0

8 
ДА 

0,00
0 

 
В таблицата е представена информация за наличните количества на площадката, съхранени 
отпадъци към дата 31.12.2020г. 
В съответствие с условие 11.1.1. за отчетната 2020 г. е установено съответствие на 
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генерираното годишно количество на всички видове отпадъци, без отпадък „Абсорбенти, 
филтърни материали (от филтър-сепаратори)“ с код: 15 02 02*. За несъответствието е 
изготвен доклад за несъответствие и са предприети коригиращи действия. Отпадъкът е 
предаден на лицензирана фирма за транспортиране и последващо оползотворяване, 
съгласно сключен договор. 
Допълнително уточняваме, че съгласно Условие 11.1. Образуване на отпадъци от 
Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в 
комплексните разрешителни (утвърдена със Заповед № РД-607/04.08.2014г. на МОСВ) в КР 
се поставят условия за производствените отпадъци, които се образуват от дейностите на 
площадката – по инсталации. Не се поставят ограничения за видовете и количествата на 
отпадъците, които се образуват общо на площадката (напр. битови, строителни отпадъци, 
излезли от употреба луминисцентни лампи, електрическо и електронно оборудване, 
отработени масла и др.). Такива условия следва да се поставят само за производствените 
отпадъци, които се образуват директно от инсталациите на площадката. В тази връзка в КР 
на дружеството, актуализирани и издадени след 2014 г., за отпадък с код: 15 02 02*, не са 
поставени количествени ограничения за неговото образуване. Съгласно указания от ИАОС 
„за образуването на отпадъци не е необходимо издаване на разрешително по Закона за 
управление на отпадъците или Закона за опазване на околната среда. Необходимо е да се 
води отчетност съгласно 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. Невключването на тези отпадъци в КР по никакъв начин не ограничава оператора 
да ги генерира“. Предвид това, посоченото по-горе превишение на годишното количество на 
отпадък с код 15 02 02* не следва да се приема за несъответствие.  
По условие 11.2.9. не се приемат отпадъци за третиране на територията на 
производствената площадка на КС. 
 
Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци 
Съгласно Условие 11.3.1. се извършва предварително съхраняване на отпадъците 
образувани при производствената дейност за срок не по-дълъг от: 
- три години при последващо предаване за оползотворяване; 
- една година при последващо предаване за обезвреждане. 
 
В изпълнение на условие 11.3.2. предварителното съхраняване се извършва на местата, 
определени за тази цел (Приложение II.7.4. – „Схема на местата за временно съхраняване на 
отпадъци“ и при спазване изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за 
третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС 
№53/19.03.1999г. 
 
Съгласно условие 11.3.2.1. всички, образувани на площадката отпадъци се събират, съгласно 
изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 
производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места. 
Съгласно условие 11.3.2.2.  всички генерирани отпадъци се събират по схемата за разделно 
събиране на отпадъците и в съответствие с нормативната уредба по околна среда. 
 
Съгласно условие 11.3.2.3. при събиране на образуваните на площадката отпадъци, същите 
се привеждат в удобен за транспортиране и съхраняване вид, единствено при наличие на 
техническа възможност за това. 
 
В изпълнение на условие 11.3.3. опасните отпадъци, образувани от дейността се съхраняват, 
в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с 
отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и 
наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на 
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отпадъците и в съответствие с изискванията на Глава ІІ, Раздел ІII на Наредба за 
изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. 
В изпълнение на Условие 11.3.4. се извършва предварително съхраняване на отпадък с код и 
наименование: 16 02 13* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти 
(3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 (части от електрически табла, 
от станции за катодна защита, от оборудване за управление и комуникация и компютърна 
техника) на Площадка № 4, обозначена на Приложение II.7.4., разделно от другите 
отпадъци. Площадката е в помещение в ПСБФВ и предварителното съхраняване на ИУЕЕО се 
извършва в затворени контейнери. Към 31.12.20г. се съхранява 0,090 т. 
В изпълнение на Условие 11.3.5. се извършва предварително съхраняване на отпадък с код и 
наименование 20 01 21* - Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак на  
Площадка № 4, обозначена на Приложение II.7.4., разделно от другите отпадъци и при 
наличие на сяра в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Площадката 
се намира в помещение в ПСБФВ, обозначена с ясни надписи за вида на отпадъците, които 
се третират в нея и оборудвана със затворен съд за съхраняване на счупени лампи и 
специализиран контейнер за съхраняване, гарантиращ безопасното съхраняване на 
излезлите от употреба лампи. Подовата настилка, върху която е поставен контейнера за 
съхраняване е с водонепропускливо покритие. Към 31.12.20г. се съхранява 0,015 т. 
 
В изпълнение на условие 11.3.6. се извършва предварително съхраняване на отпадъци с код 
и наименование: 
- 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии (от елекрическа система), на Площадка№ 1; 
Към 31.12.20г. не се съхранява отпадък. 
- 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии (от МПС), на Площадка№ 1; Към 31.12.20г. не 
се съхранява отпадък. 
- 16 06 02* - Ni – Cd батерии, на Площадка№ 6, обозначени на Приложение II.7.4. 
Площадки №1 и №6 имат трайна настилка бетон. За батериите и акумулаторите е осигурен 
специализиран контейнер, който е устойчив спрямо веществата, съдържащи се в този 
отпадък; осигуряващи вентилация на въздух и обозначени с надпис „Негодни за употреба 
батерии и акумулатори”. Към 31.12.20г. не се съхранява отпадък. 
До площадките има наличие на абсорбент. Площадките са пожарообезопасени и нямат 
връзка с канализацията. 
 
В изпълнение на Условие 11.3.7. се извършва предварително съхраняване на отпадъци с код 
и наименование: 
- 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали на Площадка № 1;- в ремонтна 
работилница; Към 31.12.20г.  не се съхранява отпадък. 
- 12 01 03 - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали на Площадка № 1; Към 
31.12.20г. не се съхранява отпадък. 
- 17 04 05 - Чугун и стомана на Площадка № 2; до КМУ към Автомивка; Към 31.12.20г. се 
съхранява 0,500 т. Отпадък. 
- 15 02 02*- Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати 
другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества, (филтри 
от филтър-сепаратори) на Площадка № 5 –са намира в  Покрит гараж; Към 31.12.20 г. се 
съхранява 0,008 т. отпадък. 
- 15 02 02*- Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати 
другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества, (от 
маслена система на газотурбинни агрегати) на Площадка № 3 – склад ГСМ, обозначени на 
Приложение II.7.4. Към 31.12.20 г. се съхранява 0,015т. отпадък. 
Площадките имат трайна настилка – бетон, ясни надписи за вида на отпадъка, който се 
третира в тях и са ясно отделени от останалите съоръжения в обекта. 
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В изпълнение на условие 11.3.8. се извършва предварително съхраняване на отпадък с код и 
наименование 13 02 05* Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки 
на минерална основа, на Площадка № 3-склад ГСМ, посочена на Приложение II.7.4., която е 
бетонирана и оборудвана с приемателен стоманен резервоар, невзаимодействащ с 
отработените масла. Съдът е затворен извън времето на извършване на манипулации, не се 
допуска разливане и/или изтичане и е маркиран с надпис: “Отработени масла”. Площадката 
има ясни надписи за код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за 
класификация на отпадъкът, който се третира в нея. Към 31.12.20 г. се съхранява 0,780 т. 
 
В изпълнение на условие 11.3.8.1. се извършва предварително съхраняване на отпадък с код 
и наименование 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места, на 
Площадка №9 – събирателна шахта за стабилизирана утайка в ПСБФВ, посочена на 
Приложение II.7.4. Площадката има трайна настилка бетон и ясни надписи за вида на 
отпадъка, който се третира в нея и е ясно отделена от останалите съоръжения в обекта. Към 
31.12.20 г. не се съхранява отпадък 
 
В изпълнение на условие 11.3.8.2. се извършва предварително съхраняване на отпадък с код 
и наименование 19 09 05 - Наситени или отработени йонообменни смоли, на Площадка №7- 
котелно помещение, посочена на Приложение II.7.4. Площадката има трайна настилка бетон 
и ясни надписи за вида на отпадъка, който се третира в нея и е ясно отделена от останалите 
съоръжения в обекта. Към 31.12.20 г. не се съхранява отпадък. 
 
В изпълнение на условие 11.3.8.3. се извършва предварително съхраняване на отпадък с код 
и наименование 16 01 03 - Излезли от употреба гуми, на Площадка №5-покрит гараж, 
посочена на Приложение II.7.4., Площадката е покрита и има трайна настилка бетон и ясни 
надписи за вида на отпадъка, който се третира в нея и е ясно отделена от останалите 
съоръжения в обекта. Към 31.12.20 г. се съхранява 0,280 т. отпадък 
В изпълнение на условие 11.3.8.4. се извършва предварително съхраняване на отпадък с код 
и наименование 13 05 01* - Твърди остатъци от пясъкоуловители и маслени – водни 
сепаратори (перлит), на Площадка №8 – в КМУ към автомивка, посочена на Приложение 
II.7.4., Площадката има трайна настилка бетон и ясни надписи за вида на отпадъка, който се 
третира в нея и е ясно отделена от останалите съоръжения в обекта. Съхранението се 
извършва в специализиран контейнер. Към 31.12.20 г. не се съхранява отпадък. 
 
В изпълнение на условие 11.3.9. предварителното съхраняване на отпадъците се ивършва по 
начин, който не 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. 
 
В изпълнение на условие 11.3.10. се прилага инструкция за периодична оценка на 
съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на 
причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. 
Периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъците с 
условията на Комплексното Разрешително се извършва ежемесечно, за всеки един отпадък, 
като ресорният отговорник докладва резултатите от наблюдението на Еколог Район.  
 
Възоснова на подадената информация, Еколог Район ежемесечно изготвя Доклад за оценка 
на съответствието за изпълнение на Условие 11.3 от КР.  
През отчетната 2020 г. са извършени 12 ежемесечни оценки на съответствието на 
предварителното съхраняване на отпадъците, като не е установено несъответствие. 
Резултатите от проверките се документират от Еколога в ежемесечни доклади за оценка на 
съответствието. КС “Провадия” е в съответствие с изпълнение на условие 11.3. за отчетната 
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2020 г. и няма необходимост от предприемане на коригиращи действия. 
Отпадъците на експлоатационната площадка на КС “Провадия”  се съхраняват в 
специализирани съдове за предварително съхранение на производствени и опасни отпадъци. 
Резултати от оценките на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъците: 
 

Отчетна 
година 

Брой извършени 
проверки 

Брой установени 
несъответствия 

Причина за 
несъответствието 

Предприети/планирани 
коригиращи действия 

2020 12 0 - - 

2019 12 0 - - 

2018 12 0 - - 

2017 12 0 - - 

2016 12 0 - - 

 
Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците  
В изпълнение на Условие 11.4.1. се извършва предаване за транспортиране на генерираните 
отпадъци извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи документ 
по чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност, или комплексно разрешително и въз 
основа на писмен договор. 
През отчетната 2020 г. за транспортиране  са предадени следните отпадъци: 
1. Абсорбенти, филтърни материали (филтри от филтър-сепаратори)-код:15 02 02* 

2. Оловни акумулаторни батерии /от ел.система/ - код:16 06 01* 

3. Оловни акумулаторни батерии /от МПС/ - код:16 06 01* 

4. Ni – Cd батерии   – код: 16 06 02* 

Информация за транспортирането на образуваните отпадъци е докладвана в Таблица № 4 от 
Приложение № 1 към настоящия ГДОС. 
 
Съгласно условие 11.4.2. при предаване за транспортиране на отпадъци се изготвя 
“Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014г. за реда и образците, 
по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри. 
Съгласно условие 11.4.2.1. при предаване за транспортиране на отпадъци се изготвят,  
съхраняват и предават на транспортиращата фирма, за всяка партида транспортиран 
отпадък следните документи: 
1. За производствени отпадъци: 
- приемно-предавателен протокол; 
2. За опасни отпадъци: 
- приемно-предавателен протокол; 
“Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014г. за реда и образците, 
по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри. 
- “Писмена инструкциия за действие при авария”, в съответствие с Наредбата за 
изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, 
приета с ПМС № 53/19.03.1999г. 
 
Съгласно условие 11.4.3. е изработена и се прилага инструкция за периодична оценка на 
съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на 
причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. 
За отчетната 2020 г. са извършени 12 ежемесечни оценки на съответствието за 
транспортиране на образуваните отпадъци. Транспортирането на отпадъците през отчетната 
година е в съответствие с условие 11.4. 
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Предаването за транспортиране се извършва след сключване на договор с лицензирана 
фирма за тази дейност за всички видове предавани отпадъци: 
1. Абсорбенти, филтърни материали (филтри от филтър-сепаратори)-код:15 02 02* - 
Договор № 4365/03.02.20г. с Промишлени системи ООД 

2. Оловни акумулаторни батерии /от ел.система/ - код:16 06 01* - Договор № 
4356/29.01.20г. с Промишлени системи ООД 
 
3. Оловни акумулаторни батерии /от МПС/ - код:16 06 01*-- Договор № 4356/29.01.20г. с 
Промишлени системи ООД 
 

4. Ni – Cd батерии – код: 16 06 02* - Договор № 4364/03.02.2020г. с ЕТ “Промишлени 
системи-Петър Христов“ 

Резултати от оценките на съответствието на транспортирането на отпадъците: 

 

Отчетна 
година 

Брой извършени 
проверки 

Брой установени 
несъответствия 

Причина за 
несъответствието 

Предприети/планирани 
коригиращи действия 

2020 12 0 - - 

2019 12 0 - - 

2018 12 0 - - 

2017 12 0 - - 

2016 12 0 - - 

2015 12 0 - - 

 
Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци 
В изпълнение на условие 11.5.1. предаването на генерираните отпадъци за оползотворяване, 
в т.ч. рециклиране извън територията на площадката, се извършва единствено от лица, 
притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност, 
или комплексно разрешително и въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък. 
През отчетната 2020 г. за оползотваряване са предадени следните видове отпадъци: 
1.Абсорбенти, филтърни материали (филтри от филтър-сепаратори)-код:15 02 02* - Договор 
№ 4365/03.02.20г. с Промишлени системи ООД 
Код на извършената операция: R13 ; Общо предадено количество: 3,160 т. 
 
2.Оловни акумулаторни батерии /от ел.система/ - код:16 06 01* - Договор № 4356/29.01.20г. 
с Промишлени системи ООД 
Код на извършената операция: R13 ; Общо предадено количество: 0,040 т. 
 
3.Оловни акумулаторни батерии /от МПС/ - код:16 06 01*-- Договор № 4356/29.01.20г. с 
Промишлени системи ООД 
Код на извършената операция: R13 ; Общо предадено количество: 0,255 т. 
 
4.Ni – Cd батерии – код: 16 06 02* - Договор № 4364/03.02.2020г. с ЕТ “Промишлени 
системи-Петър Христов“ 
Код на извършената операция: R13; Общо предадено количество: 0,030 т. 
 
Съгласно условие 11.5.2. е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на 
съответствието на оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци с условията на 
разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на 
коригиращи действия. 
За отчетната 2020 г. са извършени 12 ежемесечни оценки на съответствието за 

http://web.apis.bg/p.php?i=559413#p6769648
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оползотворяване, в т. ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията изисквания.  
Резултати от оценките на съответствието на оползотворяването, в т. ч. рециклиране на 
отпадъците: 

 

Отчетна 

година 

Брой извършени 

проверки 

Брой установени 

несъответствия 

Причина за 

несъответствието 

Предприети/планирани 

коригиращи действия 

2020 12 0 - - 

2019 12 0 - - 

2018 12 0 - - 

2017 12 0 - - 

2016 12 0 - - 

 
Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците 
В изпълнение на условие 11.6.1. предаването на отпадъците, генерирани от дейността на 
предприятието, за обезвреждане извън територията на площадката се извършва единствено 
на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО за извършване на такава дейност или 
комплексно разрешително и въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък. 
През отчетната 2020 г. за обезвреждане са предадени следните видове отпадъци: 
1. Смесени битови отпадъци – 20 03 01 – извозването на битовите отпадъци се 
осъществява от фирма „Технокар“ ЕООД - концисионер на общинското сметище. 
Код на извършената операция: Депониране -D ; Общо предадено количество: 7,075 т. 
 
Съгласно условие 11.6.2. е изработена и се прилага инструкция за периодична оценка на 
съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на 
причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. 
За отчетната 2020 г. са извършени 12 ежемесечни оценки на съответствието на 
обезвреждането. Отчетени са 12 броя съответствия. 
  Резултати от оценките на съответствието на обезвреждането на отпадъците: 

Отчетна 
година 

Брой извършени 
проверки 

Брой установени 
несъответствия 

Причина за 
несъответствието 

Предприети/планирани 
коригиращи действия 

2020 12 0 - - 

2019 12 0 - - 

2018 12 0 - - 

2017 12 0 - - 

2016 12 0 - - 

 
Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците 
Съгласно условие 11.7.1. се осъществява измерване/изчисляване на количествата 
генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на годишно количество образуван 
отпадък за всяка инсталация. Резултатите за образуваните количества на отпадъците, 
образувани на площадката се документират в ежемесечни справки от Еколога. 
 
Съгласно условие 11.7.2. е изработена и се прилага инструкция за измерване на 
образуваните количества отпадъци при образуването им. Месечните количества образувани 
отпадъци се отразяват своевременно в отчетните книги за отпадъците. 
 
В изпълнение на условие 11.7.3. е изработена и се прилага инструкция за периодична 
оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с 
определените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и 
предприемане на коригиращи действия.  
Оценката на съответствието на годишните количества на генерираните отпадъци, с 
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разрешените такива, се извършва ежемесечно от Еколога съгласно инструкцията. 
Ежемесечно се оценяват генерираните с натрупване до отчетния месец годишни количества. 
За периода на отчетната 2020 г. има едно констатирано годишно несъответствие. 
Годишните количества отпадъци са докладвани в Таблица 4 от Приложение № 1 към 
настоящия ГДОС. 
 

Резултати от оценките на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани 
отпадъци с определените такива в условие 11.1.1.: 

 

Отчет

на 

година 

Брой 

извърш

ени 
проверк

и 

Брой установени 

несъответствия 

Причина за 

несъответствието 

Предприети/планирани 

коригиращи действия 

2020 12 1 брой несъответствие: 

Превишаване на 

количеството образуван 
отпадък Абсорбенти, 

филтърни материали 
(филтри от филтър-

сепаратори)-код:15 02 

02* през месец 
Февруари 2020г. 

Генерирано годишно 
количество до месец 

Февруари, 2020 г 

включително е 3,160 т.  
Норма по КР- 0,600 т. 

Установено е 
превишаване на 

нормата с 2,560 т. 

Подмяна на филтрите 

на всички 4 броя 

филтър – сепаратори. 

За несъответствието е 

изготвен Доклад за 

несъответствие с 
определени коригиращи 

действия и срокове за 
изпълнението им. 

Отпадъкът е предаден на 

лицензирана фирма за 
транспортиране и 

последващо 
оползотворяване по 

договор № 

4365/03.02.2020 с фирма 
„Промишлени системи“ 

ООД. 

2019 12 1 брой несъответствие: 
Превишаване на 

количеството образуван 
отпадък „Чугун и 

стомана” с код: 17 04 05 

през месец Декември, 
19г.;  

Генерирано годишно 
количество  до месец 

Декември, 19г вкл. е 
0,606 т.  

Норма по КР- 0,500 т. 

Установено е 
превишаване на 

нормата с 0,106 т. 

Отпадъкът „Чугун и 
стомана“  с код: 17 04 

05 в по-голямата си 
степен представлява 

Дълготрайни 

материални активи 
/ДМА/ и предвидени за 

бракуване съоръжения 
или части от него. 

За несъответствието е 
изготвен Доклад за 

несъответствие с 
определени коригиращи 

действия и срокове за 

изпълнението им. 
Отпадъкът е предаден на 

лицензирана фирма за 
транспортиране и 

последващо 
оползотворяване по 

договор № 984/28.12.2018 

с фирма „Орбит металс“ 
ЕООД. И договор № 

948/19.11.2019г. с фирма 
„Орбит металс“ ЕООД 

2018 12 0 - - 

2017 12 0 - - 

2016 12 1 брой несъответствие: 
Установено е 

превишаване на 

количеството отпадък 
„Излязло от употреба 

оборудване...” с код: 16 

 Подмяна на части на 
производствените 

линии и съоръжения 

поради амортизация. 
Към отпадъка се 

добавят и одобрените 

За несъответствието е 
изготвен Доклад за 

несъответствие с 

определени коригиращи 
действия и срокове за 

изпълнението им. 
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02 13* за месец 
Февруари, 2016г.; 

генерирано количество  
за м. Февруари– 0,160т.  

Норма по КР- 0,030 т. 

Установено е 
превишаване на 

нормата с 0,130т. 
 

 

за ликвидация 
бракувани активи. 

Отпадъкът е предаден за 
транспортиране и 

последващо 
оползотворяване на 

основание договор № 

571/13.11.2015г. с „Метал 
трейд 66“ ООД, имаща 

необходимите документи 
за тази дейност. 

 
Условие 11.8. Анализи на отпадъците 
 
По условие 11.8.1. в Компресорната станция не се образуват отпадъци с огледални кодове, 
съгласно Приложение №1 от Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците. 
 
По условие 11.8.2. отпадъкът, образуван и предназначен за обезвреждане чрез депониране, 
в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т. 1.1 на приложение № 1 от Наредба № 
6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци са битовите 
отпадъци. 
 
До момента не е извършвано основно охарактеризиране на отпадъците, образувани от 
дейността и предназначени за обезвреждане чрез депониране. Образуваните смесени 
битови отпадъци, които се събират в 2 бр. контейнера се обслужват от сметосъбиращата 
фирма концесионер в община Провадия. 

 
Условие 11.9. Документиране и докладване 
Съгласно условие 11.9.1. годишните отчети по отпадъците 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 са внесени в ИАОС 
в срок. 
 
Съгласно условие 11.9.2. годишните количества образувани отпадъци се документират от 
еколог район и са докладвани в таблица 4 от Приложение 1 от ГДОС. 
 
Съгласно условие 11.9.3. резултатите от оценката на съответствието съгласно условие 
11.3.10., условие 11.4.3., условие 11.5.2., условие 11.6.2. и условие 11.7.3., установените 
причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия се документират и 
съхраняват от еколог район. 

4.5. Шум 

Условие 12.2. Контрол и измерване 
 
В изпълнение на условие 12.1.1. дейностите, извършвани на производствената площадка, се 
осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните 
стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва: 
По границите на производствената площадка: 
- дневно ниво - 70 dB(A); 
- вечерно ниво - 70 dB(A); 
- нощно ниво - 70 dB(A); 
В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона): 
- дневно ниво – 55 dB(A); 
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- вечерно ниво - 50 dB(A); 
- нощно ниво – 45 dB(A). 
 
По условие 12.2.1. се извършва наблюдение на: 
- общата звукова мощност на площадката; 
- еквивалентните нива на шум в определени точки по границите на площадката; 
- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие. 
 
През отчетната година не са извършвани СПИ на нивата на шум излъчван в околната среда 
от обекта. 
 
Съгласно условие 12.2.2. е изработена и се прилага инструкция за наблюдение веднъж на 
две години на показателите по Условие 12.2.1.  
Собствените периодични измервания са извършени през 2018г. от „Екоексперт 6” ЕООД гр. 
Варна. 
 

С писмо изх. № БТГ-04-09-40/28.02.2020г.,РИОСВ-Варна е уведомена във връзка с 
изпълнение на проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ 
ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ и 
отчитайки настоящата тенденция за пренос на природен газ, считано от 24.02.2020 г., 
инсталацията по условие 2 от КР №370-Н0/2008г. (4 броя ГТКА) в Компресорна станция (КС) 
„Провадия“ е временно спряна от режим на работа. Предприетите мерки са в съответствие с 
решение, записано в Протокол на Управителния съвет №425/20.02.2020 г. на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД. Съгласно посоченото Решение, всички ГТКА на КС „Провадия“ са 
изведени в студен резерв до възникване на технологична необходимост от работа на КС 
„Провадия“. 
ГТКА, поддържани в студен резерв се стартират в рамките на 10-15 минути през определен 
период от време (веднъж на всеки три месеца) за извършване функционални проби. 
През 2020г. ГТКА в КС „Провадия“ са работили общо 6 часа. 
Условията при които се провеждат собствените периодични измервания на шум, визирани в 
чл. 18, ал. 1, т. 1 и т. 2, вкл. и изключението по ал. 2 на чл. 18 от Наредба № 54 от 
13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда 
и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от 
промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ. бр.3 от 11.01.2011 г., в сила от 
12.02.2011 г.) не могат да бъдат постигнати за което сте уведомени с писмо изх. № БТГ-04-
09-40(2)/06.10.2020г. 
 
Следващият собствен мониторинг на  излъчвания шум от площадката ще бъде извършен при 
възстановяване работата на ГТКА и ще се докладва със съответния ГДОС. 
 
По условие 12.2.3. е изготвена и се прилага инструкция за оценка на съответствието на 
установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в 
мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите 
несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 
За отчетната 2020 г. не е извършена оценка на съответствието. 
 
В изпълнение на условие 12.3.1. резултатите от докладваното наблюдение на определените 
показатели се съхраняват на площадката. 
 
В изпълнение на условие 12.3.2. резултатът от оценката на съответствието на установените 
нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с 
разрешените такива, се съхраняват на площадката. 
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По условие 12.3.3 – Няма регистрирани жалби от живущи около площадката за създаден 
дисконфорт от шум, чийто източник да се намира на територията на Компресорната станция. 
 

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
По условие 13.1. през отчетната година не е извършвано пряко или непряко отвеждане на 
вредни и опасни вещества в почвите и подземните води, както и инжектиране, 
реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни 
и вредни вещества в подземните води. 
 
Съгласно условие 13.2. е изготвена и се прилага инструкция за периодична проверка за 
наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на 
причините и отстраняване на течовете. 
Дежурният оператор-компресор дневна смяна прави външен оглед на маслените системи на 
ГТКА в КС Провадия. Проверката се документира ежедневно в дневник за техническото 
състояние на маслените системи по условие 8.3.5.2. Всички констатирани течове се 
документират в дневник по условие 13.8.4. от КР. 
За отчетната 2020 година няма констатирани течове. 
 
По Условие 13.3. на територията на КС са разположени метални контейнери с абсорбент в 
случай на разливи. 
Съгласно условие 13.4. е изработена и се прилага инструкция, съдържаща мерки за 
отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху 
производствената площадка (включително и в обвалованите зони). 
За отчетната 2020 г. не са установени разливи на вредни и опасни вещества върху 
производствената площадка (включително и в обвалованите зони), което е документирано в 
Дневник за документиране на установени разливи по условие 13.8.4.  
 
По условие 13.5. варели, тръбопроводи и др., при които са установени течове  се 
отстраняват и не се ползват, до момента на отстраняването на повредата. 
По условие 13.6. извършването на товаро-разтоварни дейности, които биха могли да доведат 
до течове/изливания се извършват на определените за това места – до склад ГСМ. 
 
Собствен мониторинг на почви 
Съгласно условие 13.7.1.2. - През отчетната 2020 г. няма извършван собствен мониторинг на 
състоянието на почвите на територията на площадка по показателите, посочени в Таблица 
13.7.1.1. Собствен мониторинг на почви е проведен на 02.07.2018г. 
Следващият собствен мониторинг на почви ще се проведе през 2021г. 
 
Съгласно условие 13.7.1.3. е изработена инструкция за периодична оценка на съответствието 
на данните от мониторинга на показателите по Таблица 13.7.1.1. и базовото състояние на 
почвите, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи 
действия. 
За отчетната година не е извършвана оценка на съответствието. 
Следващата оценка на съответствието ще бъде извършена след извършване на собствен 
мониторинг през 2021 г. 
 
Документиране и докладване 
По условие 13.8.1. не са уставовени течове и разливи, което е документирано в дневника по 
условие 13.8.4. 
 
Съгласно условие 13.8.4. се води Дневник с данни за датата и часа на установяване на 
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разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, 
наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или 
използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за 
отстраняване на причините за разлива.  
През отчетната 2020 г. няма установени разливи, което е документирано в Дневника по 
условие 13.8.4. 
 
Съгласно условие 13.8.5. резултатите от анализа за състоянието на почвите на територията 
на производствената площадка (базово състояние) по определените в Таблица 13.7.1.1. 
показатели са докладвани в Таблица 8 към Приложение1 на ГДОС за 2009 г. 
По условие 13.8.6. Рeзултатите от собствения мониторинг са докладвани в Таблица 8 към 
Приложение1 в ГДОС за 2018г. 
По условие 13.8.7. Оценка на съответствието за отчетната година не е извършвана. 
По условие 13.9. не са регистрирани аварийни случаи, които могат да предизвикат 
замърсяване на подземните води. 

 
5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с 
условията на КР (ИППСУКР) 
Инвестиционното предложение за „ Монтаж на екологична камера на 1 бр. Газокомпресорен 
турбинен агрегат в КС „Провадия“ в технологично отношение представлява оборудване на 
двигател тип ТНМ 1304-11 с нискоемисионна горивна камера и касае промяна на горивния 
процес за регулиране процеса на изгаряне на горивото (природен газ) с цел намаляване 
емисиите на азотни оксиди. 
Газотурбиния двигател тип ТНМ 1304-11 ще бъде оборудван с нискоемисионна горивна 
камера след приключване на изпитанието на прототипните нискоемисионни камери: 
-   Съдържание на NOx в изгорелите газове при 15% О2 - не по-високо от 75 mg/Nm3; 
-   Съдържание на СO в изгорелите газове при 15% О2 - не по-високо от 100 mg/Nm3. 
 
На площадката на КС „Провадия” на база сключен договор №1497А/07.10.2013г. с „MAN 
Diesel&Turbo”SE – ФР Германия, се проведе изпитание на прототипни нискоемисионни 
горивни камери. Камерите са разработени от производителя на газови турбини ТНМ 1304 – 
„MAN Diesel&Turbo”SE – ФР Германия и ползват природен газ като гориво. 
 
Прототипните нискоемисионни камери са от сух тип DLE горивни камери (Dry Low Emissions 
combustion chambers). При този вид камери чрез конструктивни решения се постига 
компромисно решаването на два антагонистични от термична гледна точка окислителни 
процеса: на получаване на СО от една страна и на азотни оксиди от друга. Както е известно, 
генерирането на значими количества азотни оксиди NOx (NO+NO2) протича при висока 
температура на горене – над 1800 К, докато с намаляването й окислението на въглерода се 
забавя. Така при нискотемпературно изгарянето се образува повече въглероден оксид, които 
е междинен продукт в процеса на пълно окисление до въглероден диоксид. 
 
Горивния процес се осъществява посредством два горивни контура – контур за основен 
горивен газ и контур за пилотен горивен газ. В контура за основен газ се извършва 
предварително смесване на горивото с въздух, което намалява температурата на горене, 
респ. окислението на азота. Контурът за пилотен газ подава в горивните камери чисто 
гориво и е гарант, че няма да се преустанови горенето при всички възможни режими на 
работа на газовата турбина. Според мощността на същата се променят съотношенията на 
подаваното гориво по двата контура. За поддържане на гориво-въздушната смес в границите 
на възпламеняемост е изградена и байпасна система на въздуха за горене. 
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6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях 
 
В изпълнение на условие 15.1. се прилагат технологични инструкции за пускане и спиране на 
инсталациите по условие 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи 
оптималното протичане на производствените процеси. 
По условие 15.3. и условие 15.4. - Няма регистрирани анормални режими на инсталацията 
по Условие 2. 
Всеки ГТКА е снабден със система за автоматично управление и контрол, която следи за 
нормалната работа на агрегатите. При възникване на анормален режим на работа и поява на 
сериозни отклонения на технологичните параметри от нормалните стойности, работата на 
оборудването се преустановява автоматично от Станционната система за управление – SCS. 
По условие 16.1. - Няма предприети действия по временно или окончателно прекратяване 
работата на инсталации и съоръжения или на части от тях. 
 
7.  Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 
7.1. Аварии 
В изпълнение на условие 14.1. е изготвен и се спазва вътрешен авариен план, утвърден от 
ръководителя на Компресорната Станция, който включва всички елементи, описани в 
условието. За отчетната 2020 г. не са установени аварии. 
 
В изпълнение на условие 14.2. е изготвена оценка на възможността за изпускане в резултат 
на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или 
друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от 
гасене на пожар. Предложени са мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в 
авариен обем на територията на площадката и последващото им третиране, които да се 
използват при наличие на потенциална възможност за такова изпускане.  
Съгласно условие 14.3. има изготвен Дневник за регистриране на всяка възникнала аварийна 
ситуация с информация, включваща: 
• Причините за аварийната ситуация; 
• Време и място на възникване; 
• Въздействие върху здравето на населението и околната среда; 
• Предприети действия по прекратяването на аварийната ситуация и/или отстраняването на 
последствията от нея. 
Дневникът се води ежемесечно от еколог. До момента няма регистрирани аварийни ситуации, 
което е документирано в Дневника по условие 14.3. 
 
В изпълнение на условие 14.4. е изготвена инструкция с мерки за ограничаване или 
ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води, вследствие 
на аварийни ситуации. За отчетната 2020 г. не са отчетени залпови замърсявания на 
отпадъчните води, вследствие на аварийни ситуации. 
 
В изпълнение на условие 14.5. е изготвен Дневник за посочените в условието случаи, който 
се попълва при необходимост. За отчетната 2020 г. в дневника няма направени записи.  
 
В изпълнение на условие 14.6. за отчетната 2020 г. не е възникнала крупна производствена 
авария с опасност за здравето на хората и околната среда. 
Информация за липса на аварии през отчетната 2020 г. е отразена в Таблица № 9 към 
Приложение № 1 от настоящия ГДОС. 
 
В изпълнение на условие 14.8. е изготвена Оценка за възможни случаи на непосредствена 
заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минималния размер на 
разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по 
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отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. 
Актуализираната „Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични 
щети и на причинени екологични щети“ и актуализирани „Мерки за отстраняване на 
причините и непосредствената заплаха за екологични щети“ за Компресорна станция 
„Провадия“ е внесена в РИОСВ с писмо № БТГ-Ев-Изх-90/27.02.2019г. 
В изпълнение на условие 14.9., в изготвената оценка по условие 14.8., са планирани и 
остойностени мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и 
за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по 
отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. 
 
В изпълнение на условие 14.10. и условие 14.12 за отчетната 2020 г. при работата на 
инсталациите и съоръженията не са установени случаи на непосредствена заплаха за 
екологични щети и не са причинени екологични щети от работата на инсталацията по 
условие 2. 
 
7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за 
които е издадено КР 
Няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за 
които е издадено Комплексното разрешително. 
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8. Подписване на годишния доклад 
 
 
 
 
 
Д е к л а р а ц и я 
 

 
Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

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

разрешително № 370 – Н0 / 2008 г. на “Булгартрансгаз” ЕАД, за обект Компресорна станция 

„Провадия”. 

 

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

този доклад на трети лица. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владимир Малинов 
Изпълнителен Директор  
на „Булгартрансгаз“ ЕАД 
 

 

Дата:……………………… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 
 
 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR за отчетната 2020 г. 

 

   Емисионни прагове (колона 1) Праг за 
пренос на 
замърсите
ли извън 

площ. 
(колона 

2) 

Праг за 
произво
дство, 

обработк
а или 

употреб
а 

(колона 
3) 

№ CAS 
номер 

Замърсител 
във въздух  
(колона 1а) 

във води 
(колона 1в) 

в почва 
(колона 

1с) 

 

 

 

 

   [Kg/год.] [Kg/год.] [Kg/год.] [Kg/год.] [Kg/год.] 

2# 630-08-
0 

Въглероден 
оксид 

(CO) 

- 
(28,401) 

С 

 
   

8#  
Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 

- 
(78,418) 

С 

 
   

11
# 

 

Серни оксиди 

( SOx / SO2 ) 

- 
(0,000) 

С 
 

 
   

76
# 

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

 - 
(61,595) 

С 

   

 

С - изчислена стойност 

М - измерена стойност 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух за отчетната 2020 г. 

 

1.ГАЗОТУРБИНЕН КОМПРЕСОРЕН АГРЕГАТ № 1  

   

Изпускащо устройство №  1 СПИ  

Източник на отпадъчни газове: Газотурбинен компресорен агрегат № 1 

Параме
тър 

 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг  

Съответствие 

Брой/ % 

 
Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

SO2 mg/Nm3 35 не  
Веднъж на 
две години 

 

CO mg/Nm3 100 не  
Веднъж на 
две години 

 

NOх 
mg/Nm3 75 не  

Веднъж  
годишно 

 

 

 

 

2. ГАЗОТУРБИНЕН КОМПРЕСОРЕН АГРЕГАТ № 2 

    Изпускащо устройство №  2                     СПИ 

Източник на отпадъчни 
газове: 

Газотурбинен компресорен агрегат № 2 

Параме
тър 

 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг  

Съответствие 

Брой/ % 

 
Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

SO2 mg/Nm3 35 не  
Веднъж на 
две години 

 

CO mg/Nm3 100 не  Веднъж на 
две години 

 

NOх 
mg/Nm3 75 не  Веднъж  

годишно 
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3. ГАЗОТУРБИНЕН КОМПРЕСОРЕН АГРЕГАТ № 3   

Изпускащо устройство № 3 СПИ  

Източник на отпадъчни 
газове: 

Газотурбинен компресорен агрегат № 3 

Параме
тър 

 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг  

Съответствие 

Брой/ % 

 
Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

SO2 mg/Nm3 35 не  
Веднъж на 
две години 

 

CO mg/Nm3 100 не  Веднъж на 
две години 

 

NOх 
mg/Nm3 75 не  Веднъж  

годишно 
 

 

4. ГАЗОТУРБИНЕН КОМПРЕСОРЕН АГРЕГАТ № 4  

Изпускащо устройство №  4 СПИ  

Източник на отпадъчни 
газове: 

Газотурбинен компресорен агрегат № 4 

Параме
тър 

 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг  

Съответствие 

Брой/ % 

 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

SO2 mg/Nm3 35 не  
Веднъж на 
две години 

 

CO mg/Nm3 100 не  
Веднъж на 
две години 

 

NOх 
mg/Nm3 75 не  

Веднъж 
годишно 

 

 
 
5. ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ № 1 

Изпускащо устройство № 5 СПИ  

Източник на отпадъчни 
газове: 

Водогреен котел № 1 

Параме
тър 

 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг  

Съответствие 

Брой/ % 

 
Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

SO2 

 

mg/Nm3 
- не  

Веднъж на 
две години 

 

CO mg/Nm3 - не  
Веднъж на 
две години 

 

NOх 
mg/Nm3 - не  

Веднъж 
годишно 
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6. ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ № 2 
 

Изпускащо устройство №  6 СПИ  

Източник на отпадъчни 
газове: 

Водогреен котел № 2 

Параме
тър 

 

Единица 
 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 
мониторинг  

Съответствие 

Брой/ % 

 
Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

SO2 mg/Nm3 - не  
Веднъж на 
две години 

 

CO mg/Nm3 - не  
Веднъж на 
две години 

 

NOх 
mg/Nm3 - не  

Веднъж 
годишно 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
 
Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-
фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация за 2020 г. 
 
1. Пробовземна точка № 1-изход на Каломаслоуловител към автомивка. 

Пробовземна точка № 1-изход на Каломаслоуловител към автомивка  

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съот- 
ветствие 

Дебит на 
отпадъчните води 

м3/ден 
м3/час 

м3/год 

6,55 
- 

1900 

0,249 
- 

91,267 
 
 
 

Веднъж на 
шест месеца 

ДА 

 
Собствен мониторинг на отпадъчните води след КМУ на автомивка за първото шестмесечие 
на 2020г. 

Пробовземна точка № 1- изход на Каломаслоуловител към автомивка;  

Протокол от вземане на проби № 14/29.05.2020 г. 

Протокол от изпитване № 38328 / 05.06.2020 г. 
 

 

Показател Единица 
НДЕ,         

съгласно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съот- 
ветствие 

рН - 6,0 – 8,5 7,60 
Веднъж на шест 

месеца 
ДА 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 50 7,00 
Веднъж на шест 

месеца 
ДА 
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Нефтопродукти mg/dm3 0,3 0,134 
Веднъж на шест 

месеца 
ДА 

 
Собствен мониторинг на отпадъчните води след КМУ на автомивка за второто шестмесечие 
на 2020г. 

Пробовземна точка № 1- изход на Каломаслоуловител към автомивка;  

Протокол от вземане на проби № 63/16.10.2020 г. 

Протокол от изпитване № 76203 / 26.10.2020 г. 
 

 

Показател Единица 
НДЕ,         

съгласно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съот- 
ветствие 

рН - 6,0 – 8,5 7,73 
Веднъж на шест 

месеца 
ДА 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 50 < 3,00 
Веднъж на шест 

месеца 
ДА 

Нефтопродукти mg/dm3 0,3 0,237 
Веднъж на шест 

месеца 
ДА 

 
 

2. Пробовземна точка № 2 - изход на Каломаслоуловител при дегазатор и 
резервоар за кондензат към инсталация за очистка и измерване на газа. 

Пробовземна точка № 2-изход на Каломаслоуловител при дегазатор и 
резервоар за кондензат към инсталация за очистка и измерване на газа 

 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съот- 

ветствие 

Дебит на 

отпадъчните води 

м3/ден 

м3/час 

м3/год 

- 

- 

- 

- 

- 

2,934 

 

- - 

 
Собствен мониторинг на отпадъчните води след КМУ към дегазатор и резервоар за кондензат 
за първото шестмесечие на 2020 г. 
 

Пробовземна точка № 2- изход на Каломаслоуловител при дегазатор и 
резервоар за кондензат към инсталация за очистка и измерване на 

газа; 

 

Пробовземане: Протокол за вземане на проби № 14/29.05.2020 г. 
Протокол от изпитване: № 38325 / 05.06.2020 г. 

 

 

Показател Единица 
НДЕ,         

съгласно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съот- 

ветствие 

рН 
 6,0 – 8,5 7,78 

Веднъж на шест 
месеца 

ДА 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 50 9,00 
Веднъж на шест 

месеца 
ДА 

Нефтопродукти mg/dm3 0,3 0,291 
Веднъж на шест 

месеца 
ДА 
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Собствен мониторинг на отпадъчните води след КМУ към дегазатор и резервоар за кондензат 
за второто шестмесечие на 2020 г. 
 

Пробовземна точка № 2- изход на Каломаслоуловител при дегазатор и 
резервоар за кондензат към инсталация за очистка и измерване на 

газа; 

 

Пробовземане: Протокол за вземане на проби № 63/16.10.2020 г. 
Протокол от изпитване: № 76208 / 26.10.2020 г. 

 

 

Показател Единица 
НДЕ,         

съгласно КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съот- 

ветствие 

рН 
 6,0 – 8,5 7,79 

Веднъж на шест 
месеца 

ДА 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 50 < 3,00 
Веднъж на шест 

месеца 
ДА 

Нефтопродукти mg/dm3 0,3 0,252 
Веднъж на шест 

месеца 
ДА 

 
 

3. Пробовземна точка № 3 – изход на ПСБФВ, преди смесване с други потоци 
пречистени отпадъчни води. 

Пробовземна точка № 3- изход на ПСБФВ, преди смесване с други потоци 
пречистени отпадъчни води 

 

 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съот- 

ветствие 

Дебит на 

отпадъчните 
води 

м3/ден 

 м3/час  

м3/год 

6,55 

- 

1900 

1,275 

- 

466,627 

Веднъж 
месечно 

ДА 

 

Мониторинг на отпадъчни води за първото шестмесечие на 2020 г. 
 
Протокол от вземане на проби № 15/29.05.2020г. 
Протокол от изпитване № 38320/05.06.2020 г. 

 

 

Пробовземна точка № 3- изход на ПСБФВ, преди смесване с други 
потоци пречистени отпадъчни води 

 

 

 

Показател Единица 
НДЕ, 

 съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съот- 

ветствие 

ХПК mg/dm3 70 48,00 
Веднъж на шест 

месеца 
ДА 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 50 12,00 
Веднъж на шест 

месеца 
ДА 

БПК5 mg/dm3 15 14,80 
Веднъж на шест 

месеца 
ДА 
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Мониторинг на отпадъчни води за второ шестмесечие на 2020 г. 
 
Протокол от вземане на проби № 118/10.11.2020г. - липса на изтичане на води. 
За пробовземна точка №3- изход на ПСБФВ  не е извършено изпитване на водна 
проба поради липса на изтичане на води от изход на ПСБФВ. 

Поради приложените мерки за борба с разпространението на Сovid-19, всички 
служители на компресорната станция работят дистанционна форма с 
изключение на дежурния персонал от по двама работника на смяна. Това доведе 
до драстично намаление на потока битово - фекални води, които постъпват в 
биобасейна на локалната ПСБФВ. Помпата на изход на ПСБФВ се включва, при 
включена нивосигнализация за ниво, което в гореописаната ситуация е през 
няколко дни при достигане на необходимото ниво в биобасейна. 

 

Пробовземна точка № 3- изход на ПСБФВ, преди смесване с други 
потоци пречистени отпадъчни води 

 

 

 

Показател Единица 
НДЕ, 

 съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съот- 

ветствие 

ХПК mg/dm3 70  
Веднъж на шест 

месеца 
 

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 50  
Веднъж на шест 

месеца 
 

БПК5 mg/dm3 15  
Веднъж на шест 

месеца 
 

 
 
4. Пробовземна точка № 4 – Крайна смесителна шахта – смесен поток от обект 
КС „Провадия“ 
 

мониторинг –първо шестмесечие 
Протокол от Пробовземане: № 15/ 29.05.2020 г. 
Протокол от изпитване № 38317 / 05.06.2020 г. 

 

Пробовземна точка № 5 – Крайна смесителна шахта – смесен поток от 
обект КС „Провадия“ 

 

 

 

 

Параметър Единица 
НДЕ, 

 съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съот- 

ветствие 

ХПК mg/dm3  48,00 

Веднъж на 
шест месеца  

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3  41,00 

Веднъж на 
шест месеца  

БПК5 mg/dm3  22,85 
Веднъж на 
шест месеца 

 

рН -  7,14 
Веднъж на 
шест месеца 

 

Нефтопродукти mg/dm3  0,260 
Веднъж на 
шест месеца  
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мониторинг –второ шестмесечие 
Протокол от Пробовземане: № 118/ 10.11.2020 г. 
Протокол от изпитване № 82283 / 18.11.2020 г. 
 

 

Пробовземна точка № 5 – Крайна смесителна шахта – смесен поток от 
обект КС „Провадия“ 

 

 

 

 

Параметър Единица 
НДЕ, 

 съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съот- 

ветствие 

ХПК mg/dm3  43,00 

Веднъж на 
шест месеца  

Неразтворени 
вещества 

mg/dm3  17,00 

Веднъж на 
шест месеца  

БПК5 mg/dm3  15,36 
Веднъж на 
шест месеца 

 

рН -  7,55 
Веднъж на 
шест месеца 

 

Нефтопродукти mg/dm3  0,296 
Веднъж на 
шест месеца  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
Таблица 4. Образуване на отпадъци – 2020 г. 

 
  

 
Код 

 
 

Годишно 
количество 

Годишно 
количество 
за единица 

продукт 

Временно 
съхра 

нение на 
площад 
ката* 

 
 

Транспортиране 
- собствен 
транспорт / 

външна фирма 
 
 

 
 

Отпадък 
 

Количест
ва 

определе
ни с КР, 

t/y 

Реално 
измерено

, t/y  

Коли
ч. 

Опре
деле
ни 

сКР 

Реалн
о 

измер
ено,t/

m2 

Съотве
т ствие 

 

Стърготини, 
стружки и 

изрезки от черни 
метали 

12 01 01 0,1 0,000 

  

Площадка 
№ 1 

 

Не 
 

ДА 

Стърготини, 
стружки и 

изрезки от цветни 
метали 

12 01 03 0,05 0,000 

  

Площадка 
№ 1 

 

Не ДА 

Излезли от 
употреба гуми 

16 01 03 0,6 0,160 

  

Площадка 
№ 5 

Не ДА 

Чугун и стомана 17 04 05 0,5 0,500 

  

Площадка 
№ 2 

Не ДА 

Наситени или 
отработени 

йонообменни 
смоли 

19 09 05 0,0175 0,000 

  

Площадка 
№ 7 

 

Не ДА 

Утайки от 
пречистване на 
отпадъчни води 

от населени 
места 

19 08 05 12,0 0,000 

  

Площадка 
№ 9 

 

Не ДА 

Нехлорирани 
моторни и 

смазочни масла и 
масла за зъбни 

предавки на 
минерална основа 

13 02 05* 20 0,000 

  

Площадка 
№ 3 

 

Не ДА 

Твърди остатъци 
от 

пясъкоуловители 
и маслени – 

водни сепаратори 
(перлит) 

13 05 01* 1 0,000 

  

Площадка 
№ 8 

 

Не ДА 
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Утайки от 
маслоуловителни 

шахти 

13 05 03* 3 0,000 

  

Не Не ДА 

Масло от 
маслено-водни 

сепаратори 

13 05 06* 5 0,000 

  

Не Не ДА 

Абсорбенти, 
филтърни 

материали........., 
замърсени с 

опасни вещества 
(филтри от 

филтър-
сепаратори) 

15 02 02* 0,6 3,168 

  

Площадка 
№ 5 

 

„Промишлени 
системи“ ООД 

НЕ 

Абсорбенти, 
филтърни 

материали.........., 
замърсени с 

опасни вещества 
( от маслена 
система на 

газотурбинни 
агрегати) 

15 02 02* 0,072 0,015 

  

Площадка 
№ 3 

Не ДА 

Излязло от 
употреба 

оборудване, 
съдържащо 

опасни 
компоненти (3), 

различно от 
упоменатото в 
кодове от 16 02 
09 до 16 02 12 

(части от 
електрически 

табла, от станции 
за катодна 
защита, от 

оборудване за 
управление и 
комуникация и 
компютърна 

техника) 

16 02 13* 0,030 0,030 

  

Площадка 
№ 4 

Не ДА 

Оловни 
акумулаторни 

батерии  
(от елекрическа 

система) 

16 06 01* 0,20 0,000 

  

Площадка 
№ 1 

„Промишлени 
системи“ ООД 

ДА 

Оловни 
акумулаторни 

батерии  
(от МПС) 

16 06 01* 0,40 0,000 

  

Площадка 
№ 1 

„Промишлени 
системи“ ООД 

ДА 

Ni – Cd батерии 16 06 02* 16 0,000 

  

Площадка 
№ 6 

 

ЕТ 
„Промишлени 

системи – 
Петър Христов“ 

ДА 
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Луминесцентни 
тръби и други 

отпадъци, 
съдържащи живак 

20 01 21* 0,035 0,010 

  

Площадка 
№ 4 

Не ДА 

Керемиди, 
плочки, фаянсови 

и керамични 
изделия 

17 01 03 1 

0,000   

Не Не ДА 

Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 14 7,075 
  

Не „Технокар” 
ЕООД 

ДА 

Хранителни масла 
и мазнини 

20 01 25 0,08 0,000 
  

Не Не ДА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци – 2020 г. 

Отпадък Код 

Оползотво
ряване на 
площадка

та 

Обезвреж
дане на 

площадка
та 

Име на външната фирма 
извършваща операцията по 

оползотворяване/ обезвреждане 

Съответ
ствие 

Абсорбенти, 
филтърни 
материали 
(филтри от 

филтър-
сепаратори) 

15 02 02* НЕ НЕ 

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.  
Предадени за оползотворяване на   
„Промишлени системи“ ООД - 3,160 
т. 
от които: 3,160 т. – генерирани 
през 2020 г. 

 
 
 
 
 
 

ДА 
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Оловни 
акумулаторни 
батерии (от 
елекрическа 

система) 

 
 
 
 

16 06 01* 

НЕ НЕ 

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.  
Предадени за оползотворяване на   
„Промишлени системи“ ООД 0,040 
т. 
от които: 0,005 т. – генерирани 
през 2019 г. 
0,035 т. – генериран 2017г. 

 
 
 
 
 
 
 

ДА 

 
 
 

Оловни 
акумулаторни 
батерии (от 

МПС) 

 
 
 
 

16 06 01* 

НЕ НЕ 

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.  
Предадени за оползотворяване на   
„Промишлени системи“ ООД -  
0,255 т. 
от които: 0,015 т. – генерирани 
през 2019 г. 
0,200 т. – генериран 2018 г. 
0,040т. генериран 2017 г. 

ДА 

 
 
 
 

Ni – Cd батерии 

 
 
 
 

16 06 02* 

НЕ НЕ 

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.  
Предадени за оползотворяване на  
ЕТ „Промишлени системи – Петър 
Христов“ - 0,030 т. 
от които: 0,030 т. – генерирани 
през 2019 г. 
 

ДА 

Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 Не Не 

Депониране – D 
Община Провадия 
7,075 т. 

Да 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
 
 

Таблица 6. Шумови емисии -2020г. 

Място на измерването 
Ниво на звуково 

налягане в dB (А) 

Измерено през 

деня/ нощта 
Съответ

ствие 

 
 

Място на измерването 
Ниво на звуково 

налягане в dB (А) 

Измерено през 

деня/ нощта 
Съответ
ствие 

    

 
 

Място на измерването 
Ниво на звуково 
налягане в dB 

(А) 

Измерено 
през деня/ 

нощта 

Съотве
тствие 

 

 
   

Забележка: За отчетната 2020г. няма извършени СПИ на шум.  
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
 
 

Таблица 7. Опазване на подземните води 

Показател Точка на 
пробовземане 

Концентрация в 
подземните 

води, съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

      

Забележка: Подземните води не са обект за мониторинг или водоползване 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

Таблица 8. Опазване на почви – 2020 г. 

Пробовземна точка №1 - Тревна площ пред ГТКА №2 

Протокол от пробовзимане на почви – предстои да се докладва с ГДОС за 2021г. 

Протокол от изпитване – предстои да се докладва с ГДОС за 2021г. 
Пробата е взета на дълбочина от 0 до 10 см. 

Показател Концентрация 
в почвите 

базово 
състояние 

Пробовземна точка №1 
N 43° 12,908' 
E 027° 23,295' 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответст
вие 

Активна 
реакция /рН/ 

8,22 Пункт №1, Тревна площ 
пред ГТКА №2 

 

 1 път на 3 
години 

- 

Нефтопродукти 
[Mg/kg] 

5,53 Пункт №1, Тревна площ 

пред ГТКА №2 
 

 1 път на 3 

години 

- 

 

Протокол от пробовзимане на почви – предстои да се докладва с ГДОС за 2021г. 
Протокол от изпитване – предстои да се докладва с ГДОС за 2021г. 

 Пробата е взета на дълбочина от 10 до 40 см. 

Показател Концентрация в 
почвите базово 

състояние 

Пробовземна точка №1 
N 43° 12,908' 

E 027° 23,295' 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответст
вие 

Активна 
реакция /рН/ 

8,22 Пункт №1, Тревна площ 

пред ГТКА №2 
 

 1 път на 3 

години 

- 

Нефтопродукт
и [Mg/kg] 

5,53 Пункт №1, Тревна площ 
пред ГТКА №2 

 

 1 път на 3 
години 

- 

 
Пробовземна точка №2 - Пункт №2, Тревна площ пред ГТКА №4 

Протокол от пробовзимане на почви – предстои да се докладва с ГДОС за 2021г. 

Протокол от изпитване – предстои да се докладва с ГДОС за 2021г. 
Пробата е взета на дълбочина от 0 до 10 см. 

Показател Концентрация в 
почвите базово 

състояние 

Пробовземна точка №2 
N 43° 12,886' 
E 027° 23,319' 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответст
вие 

Активна 
реакция /рН/ 

7,76 Пункт №2, Тревна площ 

пред ГТКА №4 

 1 път на 3 

години 

- 

Нефтопродукт
и [Mg/kg] 

16,16 Пункт №2, Тревна площ 

пред ГТКА №4 

 1 път на 3 

години 

- 

 
Протокол от пробовзимане на почви – предстои да се докладва с ГДОС за 2021г. 

Протокол от изпитване – предстои да се докладва с ГДОС за 2021г. 
Пробата е взета на дълбочина от 10 до 40 см. 

Показател Концентрация в 
почвите базово 

състояние 

Пробовземна точка №2 
N 43° 12,886' 
E 027° 23,319' 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответст
вие 
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Активна 
реакция /рН/ 

7,76 Пункт №2, Тревна площ 
пред ГТКА №4 

 

 1 път на 3 
години 

- 

Нефтопродукт
и [Mg/kg] 

16,16 Пункт №2, Тревна площ 
пред ГТКА №4 

 

 1 път на 3 
години 

- 

 

Пробовземна точка №3 - Тревна площ до каломаслоуловител към автомивка 
Протокол от изпитване №  

Протокол от пробовзимане на почви – предстои да се докладва с ГДОС за 2021г.Протокол от 
изпитване – предстои да се докладва с ГДОС за 2021г. 

Пробата е взета на дълбочина от 0 до 10 см. 
Показател Концентрация в 

почвите базово 
състояние 

Пробовземна точка №3 
N 43° 12,886' 

E 023° 27,237' 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответст
вие 

Активна 
реакция /рН/ 

6,35 Пункт №3,  
Тревна площ до 

каломаслоуловител към 
автомивка 

 1 път на 3 
години 

- 

Нефтопродукт
и 

[Mg/kg] 

6,04 Пункт №3,  

Тревна площ до 
каломаслоуловител към 

автомивка 

 1 път на 3 

години 

- 

 

Протокол от пробовзимане на почви – предстои да се докладва с ГДОС за 2021г.Протокол от 

изпитване – предстои да се докладва с ГДОС за 2021г. 
Пробата е взета на дълбочина от 10 до 40 см. 

Показател Концентрация в 
почвите базово 

състояние 

Пробовземна точка №3 
N 43° 12,886' 
E 023° 27,237' 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответст
вие 

Активна 
реакция /рН/ 

6,35 Пункт №3,  
Тревна площ до 

каломаслоуловител към 
автомивка 

 1 път на 3 
години 

- 

Нефтопродукт
и 

[Mg/kg] 

6,04 Пункт №3,  

Тревна площ до 
каломаслоуловител към 

автомивка 

 1 път на 3 

години 

- 

Базово състояние  на почвите е извършено през 2009г. За отчетната година няма извършван 
собствен мониторинг на почви. Следващият собствен мониторинг на почвите ще бъде 
извършен през 2021 г. и ще се докладва с ГДОС за 2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

Таблица 9.  Аварийни ситуации – 2020 г. 

Дата на 
инцидента 

Описание на 
инцидента 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, които 
са уведомени 

      
През отчетната 2020 г. не са регистрирани аварийни ситуации с последствие за 
околната среда. 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталациите, за която е предоставено КР – 2020 г. 

Дата на 
оплакването 

или 
възражениет

о 

Приносител на 
оплакването Причини 

Предприет
и действия 

Планирани 
действия 

Органи, които 
са уведомени 

      

Няма регистрирани оплаквания и възражения за отчетната година. 
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Приложение 2 

 

МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ 

НА ГОДИШНИТЕ КОЛИЧЕСТВА 

ЗАМЪРСИТЕЛИ В ОКОЛНАТА СРЕДА 

2020г. 

 

1. Изчисляване на годишните количества замърсители в атмосферния въздух 
Методиката се основава на Утвърден Доклад за резултатите от проведените през 2019 г. 

Собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух 
от организирани неподвижни източници и работните часове на ГТКА за отчетната 2020 
година. 

 
1.1. Серни оксиди  ( SOx / SO2 )  
Формула за изчисляване: 
Е = МП х Нраб.  , където 

▪ Е – количеството емитиран замърсител -( SOx / SO2 )  kg/у 
▪ МП – масовия поток [kg/h] на SO2 от протокол от изпитване за съответния 

организиран източник 
▪ Нраб. – работните часове за съответното съоръжение- ГТКА или Водогреен 

котел през отчетната година 
 

След изчисляване на годишното количество емитирани серни оксиди за всяко съоръжение, 
количествата се сборуват за намиране на годишното количество емитирани серни оксиди за 
инсталацията по условие 2 от Комплексно разрешително №370-Н0/2008г. 
 
Изчисляване: 
Годишно количество на серни оксиди за отчетната 2020 г. 
 

SOx/SO2 Масов поток Работни часове за 2020 
г. 

Емитирани 
серни оксиди 

[kg/h] [kg/у] 

ГТКА №1 0,00 1 0,000 

ГТКА №2 0,00 2 0,000 

ГТКА №3 0,00 2 0,000 

ГТКА №4 0,00 1 0,000 

ВК №1 0,00 122 0,000 

ВК№2 0,00 122 0,000 

    Годишното количество на серни оксиди: 0,000 

    
Годишното количество на серни оксиди за отчетната 2020 г. изпускани в 
атмосферния въздух е 0,000 кг. 
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1.2. Въглероден оксид  ( СО ) 
 

Формула за изчисляване: 
Е = МП х Нраб.  , където 

▪ Е – количеството емитиран замърсител-( СО ) kg/у 
▪ МП – масовия поток [kg/h] на въглероден оксид, от протокол от изпитване за 

съответния организиран източник 
▪ Нраб. – работните часове за съответното съоръжение- ГТКА или Водогреен 

котел през отчетната година 
 

След изчисляване на годишното количество емитиран въглероден оксид за всяко 
съоръжение, количествата се сборуват за намиране на годишното количество емитиран 
въглероден оксид за инсталацията по условие 2 от Комплексно разрешително №370-
Н0/2008г. 
 

▪ Изчисляване: 
Годишно количество на  въглероден оксид за отчетната 2020 г. 
 

СО Масов поток Работни часове за 
2020г. 

Емитирани 
въглероден оксид 

[kg/h] [kg/у] 

ГТКА №1 4.416 1 4.416 

ГТКА №2 2.686 2 5.372 

ГТКА №3 5.450 2 10.900 

ГТКА №4 6.371 1 6.371 

ВК №1 0.001 122 0.122 

ВК№2 0.010 122 1.220 

    Годишното количество на 
въглероден оксид: 

28,401 

 
Годишното количество на въглероден оксид за отчетната 2020 г. изпускан в 
атмосферния въздух е  28,401 kg. 

 
 

1.3.Азотни оксиди (NOx/NO2): 

Формула за изчисляване: 
Е = МП х Нраб.  , където 

▪ Е – количеството емитиран замърсител -( NOx / NO2 )  kg/у 
▪ МП – масовия поток [kg/h] на NO2 от протокол от изпитване за съответния 

организиран източник 
▪ Нраб. – работните часове за съответното съоръжение- ГТКА или Водогреен 

котел през отчетната година 
 

След изчисляване на годишното количество емитирани азотни оксиди за всяко съоръжение, 
количествата се сборуват за намиране на годишното количество емитирани азотни оксиди за 
инсталацията по условие 2 от Комплексно разрешително №370-Н0/2008г. 
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Изчисляване: 
Годишно количество на азотни оксиди за отчетната 2020 г. 

NOX/NO2 Масов поток Работни часове за 
2020г. 

Емитирани 
азотни оксиди 

[kg/h] [kg/у] 

ГТКА №1 12.823 1 12.823 

ГТКА №2 11.725 2 23.450 

ГТКА №3 11.128 2 22.256 

ГТКА №4 11.959 1 11.959 

ВК №1 0.039 122 4.758 

ВК№2 0.026 122 3.172 

    Годишното количество на азотни 
оксиди: 

78,418 

 
    
Годишното количество на азотни оксиди за отчетната 2020 г. изпускани в 
атмосферния въздух е 78,418 kg. 
 
 

2. Изчисляване на годишните количества замърсители в отпадъчните води 

2.1. Общ органичен  въглерод изразен като ХПК/3  

Методиката се основава на протоколи от изпитване на водите от ПТ №5 - крайна 
смесителна шахта – смесен поток (производствени, битово-фекални и дъждовни). 
Анализите се извършват на шестмесечие. 
Формула за изчисляване: 
Е1 = Q x [(C : 3) x 10-3], където 
Е1 , 2– количеството емитиран замърсител за първото или второто шестмесечие 

  Q - Количество отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни ) за 
съответното шестмесечие  [m3]   

  С  - Емисия, измерена за този период, mg/dm3 
  10-3 – коефициент за превръщане: mg/dm3 →kg/m3 

 
Изчисляване на замърсителя за първото шестмесечие на 2020 г.: 
 

Количество води смесен поток, отчетени по водомер за 
първото шестмесечие на 2020г [m3] 

19550 

  С - емисия, измерена за този период  [mg/dm3] 48,00 

 
Е1 = Q x ( C x 10-3 ) 
Е1 = 1955 m3  х   ( 48,00 mg/dm3/3 x 10-3 )  

Е1 = 1955 m3  х   0,016 
Е1 = 31,280 kg /за периода м.януари-м.юни/-първо шестмесечие 
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Изчисляване на замърсителя за второтото шестмесечие на 2020г: 
 

Количество води смесен поток, отчетени по водомер за 
Второто шестмесечие на 2020 г [m3] 

2115 

  С - емисия, измерена за този период  [mg/dm3] 43,00 

Е2 = Q x ( C  x 10-3 ) 
Е2 =  2115 m3  х   ( 43,00 mg/dm3/3 x 10-3 )  
Е2 = 2115 m3  х   0,0143 
Е2 = 30,315 kg /за периода м.Юли - м.Декември /- второ шестмесечие 
 
Е= Е1 + Е2 =  31,280 kg +  30,315 kg= 61,595 kg /у 
 
За отчетната 2020 г. годишното количество общ органичен въглерод изразен като 
ХПК/3 в отпадъчните води е 61,595 kg. 
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