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Инсталации, които попадат в обхвата на точка 1.1. от Приложение 4 на ЗООС: 

1. Горивни инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 50 MW  

Компресорна Станция “Ихтиман” служи за повишаване налягането на природния газ по 

транзитния газопровод на “Булгартрансгаз” ЕАД. Станцията разполага с 3 бр. газотурбинни 

компресорни агрегата /ГТКА/, работещи в номинална схема: 2 бр. в работа и 1 бр. в резерв. 

За гориво на ГТКА се ползва природен газ, който се взема от станционните колектории и 

след понижаване на налягането му в “Блок регулация”, постъпва към горивните системи на 

ГТКА. 

Компресорната Станция разполага с два броя водогрейни котли, които се използват за 

отопление на сградите. 

Природният газ се приема за условно чист продукт, но Компресорнта Станция е снабдена с 

изградена инсталация за очистване на газа, която да осигурява отделяне на евентуално 

носени механични примеси и кондензат. Монтирани са четири броя прахоуловители, като е 

предвидено евентуалните продукти, отделени след очистването на природния газ в 

прахоуловителите, да бъдат събирани в цистерна.  

В компресорната станция се извършват следните процеси: 

 Повишаване на налягането 

Природният газ постъпва за компресия до необходимото налягане в компресорния цех. 

Компресирането на газа се извършва с центробежни компресори, характеризиращи се с 

непрекъснато действие на въртящото се работно колело и свиване на газа под действието на 

инерционни сили. Компресорът се задвижва с газотурбинни двигатели. 

 Понижаване температурата на газа 

След компресирането газът е с повишена температура, поради което се налага да се охлади 

до по-ниска температура за запазване на изолацията на тръбопроводите. Това охлаждане се 

осъществява в инсталацията за охлаждане на газа. 

Инсталацията за охлаждане на газа се състои от два броя АВО (автоматичен въздушен 

охладител).  

 

“Булгартрансгаз” ЕАД, като притежател на настоящото разрешително, не експлоатира 

инсталациите по условие 2 с капацитет, превишаващ определените в настоящото условие 

стойности. Средната годишна мощност за отчетната 2014 г. на всяко ГТКА е 21,991 MW. 

Средната годишна мощност за отчетната 2014 г. на всеки водогреен котел е 0,192 MW. 

Водогрейните котли работят само през зимните месеци, предвид ползването им за отопление 

на сградния фонд. Установено е съответствие за отчетната 2014 г. по отношение на 

използвания капацитет на инсталацията по условие 2 с разрешения такъв по КР. 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

4.1.  Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и 

PRTR 

Методиката за изчисляване на годишното количество замърсители в атмосферният въздух и 

повърхностните води е описана в Приложение № 2 към настоящия ГДОС. 

В Таблица № 1 от Приложение № 1 от настоящия ГДОС са посочени изчислените 

Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR за отчетната 2014 г. 

По условие 9.5.2.7 във връзка с условие 9.5.2.2 и условие 10.1.3.4: 

Годишните количества на веществата, свързани с прилагането на Европейския регистър на 

емисиите на вредни вещества (EРЕВВ) се документират и съхраняват на площадката. 

 

В изпълнение на условие 9.5.2.6 и условие 10.6.6: 

 

ЗАМЪРСИТЕЛ ВЪВ ВЪЗДУХА 

Вредно 

вещество 

Годишно 

количество 

Годишно 

количество 

Количество емитиран замърсител 

за производството  
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замърсител произведена 

продукция 

на единица продукт 

 [ Кg/у ] [ MWh ] [ Кg/MWh ] 

SOX 0,000 93048,598 0,000 

CO 171644,665 93048,598 1,845 

NOX 19597,326 93048,598 0,210 

 

ЗАМЪРСИТЕЛ В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 

ХПК/3 10,468 93048,598 0,0001125 

 

ПРЕНОС НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН ПЛОЩАДКАТА 

Утайки от 

маслоуловителни 

шахти,  

с код 13 05 03* 

 

1730,000 

 

93048,598 

 

0,0186 

Маслени филтри, 

 с код 16 01 07* 

 

35,000 

 

93048,598 

 

0,000376 

 

Въз основа на описаното в таблицата се прави следното заключение: 

За периода на отчетната 2014 г. са изчислени годишните количества на замърсителите във 

въздуха и във водите (Kg/y), както и количеството емитиран замърсител за производството на 

единица продукт за всеки от замърсителите. Годишните количества за SOX, CO, NOX и 

ХПК/3 са под допустимите прагове, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г., относно създаването на 

Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) и не подлежат на 

докладване по ЕРИПЗ за отчетната 2014 г.  

За периода на отчетната 2014 г. е изчислен преноса на опасни отпадъци извън площадката, 

както и количеството емитирн замърсител за производството на единица продукт за двата 

отпадъка. Преносът на отпадък Утайки от маслоуловителни шахти, с код 13 05 03*, извън 

плащадката е подпрагов спрямо количеството, описано в Приложение II на Регламент № 

166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г., относно създаването на 

Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) и не подлежи на 

докладване по ЕРИПЗ за отчетната 2014 г. Преносът на отпадък Маслени филтри, с код 16 01 

07*, извън плащадката е подпрагов спрямо количеството, описано в Приложение II на 

Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г., относно 

създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) и не 

подлежи на докладване по ЕРИПЗ за отчетната 2014 г.   

4.2.  Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

В изпълнение на 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.  

Данни по условие 9.1.2 за горивна инсталация с номинална топлинна мощност 86.7 MW: 

Таблица 9.1.1. 

Изпускащо 

устройство 

пореден  

№ 

Източник на 

отпадъчни 

газове 

Мощност, 

МW 

Вид на 

горивото Пречиства

телно 

съоръжен

ие 

Максимален 

дебит на 

газовете 

(Nm
3
/h) 

Височина 

на 

изпускащо

то 

устройство 

(m) 



ГОДИШЕН ДОКЛАД 2014 г. 

по Комплексно Разрешително № 366-Н0/2008 г. 

 

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, Югозападен  Експлоатационен  Район  “Ихтиман”, КС “Ихтиман” 

 

3 

К1 

Газотурбинен 

компресорен 

агрегат № 1 

28 природен 

газ 
- 

220000 

 

12 

К2 

Газотурбинен 

компресорен 

агрегат № 2 

29 природен газ 

- 

220000 

 

12 

К3 

Газотурбинен 

компресорен 

агрегат № 3 

29 природен газ 

- 

220000 

 

12 

 

Таблица 9.1.1 – продължение 

Параметър 
Емисионни норми до 

31.12.2010г. (mg/Nm
3
) 

Емисионни норми от 

01.01.2011г. (mg/Nm
3
) 

SOх 35 35 

CO 100 100 

NOx 250 75 

 

Таблица 9.1.2 

Изпускащо 

устройство 

пореден № 

Източник 

на 

отпадъчни 

газове 

Мощност, 

МW 

Вид  

на 

горивото 

Пречиства - 

телно 

съоръжение 

Максимален 

дебит на 

газовете 

(Nm
3
/h) 

Височина на 

изпускащото 

устройство 

(m) 

К4 

Водогреен 

котел № 1 

0,35 природен 

газ 

- 

1100 

 6 

Водогреен 

котел № 2 

0,35 природен 

газ 

1100 

 

В изпълнение на условие 9.1.1. измерените дебити на газовете са както следва: 

Дата на провеждане на СПИ - 03.07.2014 г.: 

Източник  

на 

вредни 

емисии 

Отпадъчни газове Оценка на съответствието 

Измерен дебит 

Nm
3
/h 

Максимален 

дебит по КР 

Nm
3
/h 

Съответствие Коригиращи 

действия 

ГТКА № 1 83209.4 220000 ДА НЕ 

ГТКА № 2 79126.4 220000 ДА НЕ 

ГТКА № 3 89575.3 220000 ДА НЕ 

ВК № 1 и 

ВК № 2 

436.8 1100 ДА НЕ 

 

При направените СПИ на димни газове на 03.07.2014 г. се установява, че емисиите в 

атмосферата на СО от ГТКА № 1, № 2 и № 3, превишават определените норми за допустими 
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емисии, посочени в Таблица 9.1.1 – продължение от КР.  

Резултатите от собствения мониторинг са докладвани в Таблица № 2 от Приложение № 1 от 

настоящия ГДОС.  

На територията на Компресорна Станция “Ихтиман” няма други организирани източници на 

емисии в атмосферния въздух, освен описаните в КР условие 9.1.2. 

В изпълнение на 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 2014 г. е извършена оценка на съответствието, при която има установено 

несъответствие на измерената стойност на контролиран параметър СО за ГТКА № 1, № 2 и 

№ 3, с определената в КР емисионна норма. За контролирани параметри NOx и SОх има 

установено съответствие на измерените с определените норми по комплексно разрешително: 
  

ГТКА № 1 

Вредно Вредни Емисии Оценка на съответствието 

вещество Приведена 

mg/Nm
3
 

НДЕ 

 mg/Nm
3
 

 

Съответствие 

 

Коригиращи действия 

SOх 0 35 ДА НЕ 

NOх 65.2 75 ДА НЕ 

 

CO 
513.3  

100 

 

НЕ 

Единственото възможно 

коригиращо действие е подмяна 

на ГТКА с нов, приведен в 

съответствие с екологичните 

изисквания 

ГТКА № 2 

Вредно Вредни Емисии Оценка на съответствието 

вещество Приведена 

mg/Nm
3
 

НДЕ 

 mg/Nm
3
 

 

Съответствие 

 

Коригиращи действия 

SOх 0 35 ДА НЕ 

NOх 53.2 75 ДА НЕ 

 

CO 
454.2  

100 

 

НЕ 

Единственото възможно 

коригиращо действие е подмяна 

на ГТКА с нов, приведен в 

съответствие с екологичните 

изисквания 

ГТКА № 3 

Вредно Вредни Емисии Оценка на съответствието 

вещество Приведена 

mg/Nm
3
 

НДЕ 

 mg/Nm
3
 

 

Съответствие 

 

Коригиращи действия 

SOх 0 35 ДА НЕ 

NOх 55.1 75 ДА НЕ 

CO 521.4 100 НЕ Единственото възможно 

коригиращо действие е подмяна 

на ГТКА с нов, приведен в 

съответствие с екологичните 

изисквания 
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Причините за несъответствие са следните:  

- по становище в писмо на ДЕМ - Самара № БТГ - 461 832/18.04.2007 г., завишението на 

нормите на СО е в резултат на работата на двигателите НК-12 СТ на трите ГТКА; 

- газотурбинните компресорни агрегати (ГТКА) № 1, № 2 и № 3, разположени на 

територията на Компресорна Станция “Ихтиман”, не са заводски оборудвани с екологични 

камери, респективно не могат да бъдат намалени емисиите на замърсители в атмосферния 

въздух, в частност намаляване на емисиите на СО; 

- конструкцията не позволява регулировка на горивния процес за подобряване на 

изпускането на емисии във въздуха; 

- режимите на работа на двигателите, тяхното управление и контрол на параметрите се 

извършва от хидро-електро-пневматична система, която се настройва и оптимизира на 

специализиран стенд в завода производител в Русия, след което органите за регулиране се 

пломбират, вследствие на което на площадката на Компресорната Станция не могат да бъдат 

извършвани настроечни работи по ГТКА. 

 

Предприемане на коригиращи действия: 

- единственото възможно коригиращо действие за привеждане в съответствие с НДЕ по КР 

на двигатели тип НК-12СТ е подмяна на ГТКА с нови такива отговарящи на екологичните 

изисквания с Решение № БТГ-РД-07-29 от 27.12.2011 г. бе стартирана процедура за избор на 

изпълнител с предмет “Модернизация на компресорни станции, чрез интегриране на 

нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати”. Модернизацията предвижда доставка и 

монтаж на ново газотурбинно оборудване за Компресорна Станция “Ихтиман”. Договорът с 

№ 1355/17.04.2013 г. е сключен с фирмата „Главболгарстрой“ ЕАД. 

- докладът за извършените собствени периодични измервания през 2014 г. на Компресорна 

Станция “Ихтиман” е внесен в РИОСВ София с писмо с Наш изх. № 177/01.08.2014 г.  

В изпълнение на 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. 

В изпълнение на 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 Компресорната 

Станция, 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 да се докладва на Технолог ГКА и на Ръководител Район 

“Ихтиман”.  

За отчетената 2014 г. не са установени източници на неорганизирани емисии. Ежемесечно, 

липсата на неорганизирани емисии на площадката се документира от Еколога в протокол, 

съхраняван на площадката. 

В изпълнение на 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 ГКА прави проверка на съоръженията и 

машините в Компресорната Станция. При установяване на неорганизирани емисии, 

проверката се протоколира от Еколог район и се предприемат коригиращи действия. Когато 

не са установени неорганизирани емисии, липсата на такива се протоколира от Еколограйон 

ежемесечно.  

За отчетната 2014 г. не са установени неорганизирани емисии на площадката, което е 

документирано в изготвените ежемесечни протоколи. Няма постъпили оплаквания и жалби 

на граждани за наличие на неорганизирани емисии за отчетната 2014 г. 

В изпълнение на условие 9.3.1. всички дейности на площадката се извършват по начин, 
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недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.  

В изпълнение на 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, като капсуловане, работа при подналягане 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 Ръководител Район. Той разпорежда мерки за ликвидирането на 

случайните източници на интензивно миришещи вещества, които се изпълняват от ИТР, 

отговарящо за съоръженията или веществата, случаен емитер на интензивно миришещи 

вещества. 

За отчетната 2014 г. няма установени миризми и няма предприети мерки за тяхното 

отстраняване. Резултатите от проверките и липсата на миризми се документират в 

ежемесечни протоколи, изготвени от Еколога. 

В изпълнение на 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 вещества, тяхната липса се протоколира от Еколога ежемесечно. 

За отчетната 2014 г. няма установени интензивно миришещи вещества. Няма постъпили 

оплаквания и жалби на граждани за наличие на миризми за 2014 г. 

В изпълнение на условие 9.4.1. резултатите от собствения мониторинг са докладвани в 

Таблица № 2 от Приложение № 1 от настоящия ГДОС и докладът с описаните резултати от 

собствения мониторинг на Компресорна Станция “Ихтиман” е внесен в РИОСВ София с 

писмо с наш Изх. № 177/01.08.2014 г. В изпълнение на условие 9.5.1.1. се извършват 

собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните 

газове, изпускани от изпускащи устройства №  К1(ГТКА № 1), № К2 (ГТКА № 2) и № 

К3(ГТКА № 3), при спазване на регламентираните срокове и описаните показатели в 

Таблици 9.5.1. от КР: 
 

Мониторинг на изпускащи устройства №№ К1 (ГТКА №1), К2 (ГТКА №2) и К3 (ГТКА №3) 

ПОКАЗАТЕЛ ЧЕСТОТА НА ИЗМЕРВАНЕТО 

SOх Веднъж на две години 

CO Веднъж на две години 

NOх Веднъж годишно 

 

На 03.07.2014 г. са проведени СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове.  

Изготвени са Протоколи от изпитване № № 578/03.07.2014 г., № 579/03.07.2014 г., № 

580/03.07.2014 г., № 572/02.07.2014 г. и Протоколи от извършени измервания № 12-

0762/28.07.2014 г., № 12-0763/28.07.2014 г., № 12-0764/28.07.2014 г. и № 12-07554/28.07.2014 

г. 

Информация за резултатите от проведените СПИ е докладвана в Таблица № 2 от 

Приложение № 1 от настоящия ГДОС. 

В изпълнение на условие 9.5.1.2. провеждането на СПИ се извърши на 03.07.2014 г. от 

Регионална Лаборатория – гр. Стара Загора към Изпълнителна агенция по околна среда, 

притежавща Сертификат № 135 ЛИ/08.07.2013 г., валиден до 30.09.2015 г., издаден от ИА 

БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025. 

В изпълнение на 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 в посочените срокове. Информацията е представена в 

Таблица № 1 от Приложение № 1.  

В изпълнение на 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 
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замърсители в атмосферният въздух, докладвана в Приложение № 2 към настоящия ГДОС. 

В изпълнение на условие 9.5.2.1. в протокол, изготвен от Еколога, 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.  

Резултатите от извършените собствени периодични измервания на емисиите в атмосферния 

въздух /условие 9.5.2.1/ са отразени в Таблица № 2 от Приложение № 1.  

В изпълнение на условие 9.5.2.2. са документирани в протоколи и се съхраняват от Еколог 

район информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на 

Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). 

В изпълнение на условие 9.5.2.3. резултатите от изпълнението на мерките за 

предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи 

вещества, генерирани от дейностите на площадката, се документирани в ежемесечни 

протоколи  и се съхраняват от Еколога.    

В изпълнение на условие 9.5.2.4. няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от 

дейностите, извършвани на площадката, което е документирано в ежемесечни протоколи от 

Еколога. 

В изпълнение на условие 9.5.2.5. Екологът документира в протоколи и съхранява на 

площадката резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на 

контролираните показатели с определените в разрешителното емисионни норми (вкл. 

степента и времевия период на превишаването им), установените причини за несъответствия 

и предприетите коригиращи действия. 

В изпълнение на условие 9.5.2.6. по изискване на условие 6.13. в настоящия ГДОС са 

докладвани данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за 

производството на единица продукт, както следва: 

 

ЗАМЪРСИТЕЛ ВЪВ ВЪЗДУХА 

Вредно 

вещество 

Годишно 

количество 

замърсител 

Годишно 

количество 

произведена 

продукция 

Количество емитиран замърсител 

за производството  

на единица продукт 

 [ Кg/у ] [ MWh ] [ Кg/MWh ] 

SOX 0,000 93048,598 0,000 

CO 171644,665 93048,598 1,845 

NOX 19597,326 93048,598 0,210 

 

Забележка: Годишните стойности на замърсителите във въздуха - SOX, CO, NOX за 2014 г. са 

под допустимите прагове на Приложение II от ЕРИПЗ и не подлежат на докладване по 

ЕРИПЗ. 

В изпълнение на условие 9.5.2.7. като част от настоящия ГДОС е докладвана информация по 

условия 9.5.2.1, 9.5.2.2, 9.5.2.3, 9.5.2.4 и 9.5.2.5. 

4.5. Шум 

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 (в най-близко разположените спрямо промишления източник 

урбанизирани територии и извън тях)  - дневно ниво – 55 dB(A), вечерно ниво – 50 dB(A), 

нощно ниво – 45 dB(A). 
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В изпълнение на условие 12.2.1. за отчетната 2014 г. не са извършени мониторингови 

измервания 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, според периодиката, определена в КР – веднъж на две години. Следващият 

мониторинг ще бъде проведен през 2015 г. 

В изпълнение на условие 12.2.2. е изготвена и се прилага инструкция за наблюдение веднъж 

на две години на показателите по условие 12.2.1. За отчетната 2014 г. не е извършен 

мониторинг. Следващият мониторинг ще бъде проведен през 2015 г. 

В изпълнение на 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.  

Наблюденията на шума се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от 

Наредба № 54/13.12.2010 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 

Януари 2011 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, 

излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в 

мястото на въздействие”. 

За отчетната 2014 г. не е извършвана оценка на съответствието, според периодиката, 

определена в КР.  

В изпълнение на условие 12.3.1. резултатът от наблюдението на определените показатели се 

документира в протокол от Еколога, съхранява се на площадката и се предоставя при 

поискване от компетентния орган. За отчетната 2014 г. не е извършвано документиране на 

определените показатели, според периодиката, определена в КР.  

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 протоколира от Еколога и се съхраява на площадката. За отчетната 

2014 г. не е извършен мониторинг. Следващият мониторинг ще бъде проведен през 2015 г. 

В изпълнение на условие 12.3.3. в настоящия ГДОС се докладва: 

-  няма регистрирани жалби от живущи около площадката за създаден дискомфорт от шум, 

чийто източник да се намира на територията на Компресорната станция; 

- през отчетна 2014 г. година не са извършени наблюдения на шума, според периодиката, 

определена в КР. Липсата на измерване през отчетната 2014 г. е предоставено в Таблица № 6  

към Приложение № 1 от настоящия ГДОС; 

-  за отчетната 2014 г. не е извършено измерване на шума, според периодиката, определена в 

КР. 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) 

Продължава изпълнението на сключен Договор № 1355/17.04.2013 г. с обект: “Модернизация 

на компресорни станции, чрез интегриране на ниско емисионни газотурбокомпресорни 

агрегати” в частност реконструкция на Компресорна Станция “Ихтиман” чрез разширение на 

наличната площадка и инсталиране и въвеждане в експлоатация на един нов газотурбинен 

компресорен агрегат /с топлинна мощност 27 MW/ и три нови водогрейни котли /с мощност 

2х0,144 MW и 1х0,116 MW/ в съседство със съществуващите три броя ГТКА и два броя 

водогрейни котли, се явяваща се промяна на горивната инсталация по Условие 2 на 

Комплексното разрешително, като общата номинална топлинна мощност се увеличава от 

86,7 MW на 114,104 MW.  

С монтажа на новия газотурбинен двигател се цели осигуряване на високонадеждно 

газотурбинно компресорно и общостанционно оборудване необходимо за привеждане на 
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съществуващата компресорна станция (КС) “Ихтиман” в съответствие с действащите 

екологични изисквания, повишаване на експлоатационната безопасност на КС “Ихтиман”, 

повишаване експлоатационната надеждност и разполагаемост на оборудването от 

газопреносната система на “Булгартрансгаз” ЕАД, подобряване на техническите и 

икономически параметри на експлоатация на съществуващата КС “Ихтиман”.  

През 2014 г. във връзка с реализиране на инвестиционното намерение беше извършено 

обследване и регистриране на техническия паспорт на съществуващата КС “Ихтиман”, 

изготвена е оценка за съответствието на инвестиционният проект и е издадено Разрешение за 

строеж за Етап 1 /строежът е разделен на два етапа, като Етап 1 включва изпълнението на 

всички дейности попадащи на площадката за разширението на КС, а Етап 2 включва всички 

дейности извън площадката за разширението/. Подписан е протокол образец 2 за откриване 

на строителната площадка и към момента се извършва строителен надзор на строежа. 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

В изпълнение на условие 15.1. са изработени и се прилагат технологични инструкции за 

пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по условие 2. 

Инструкциите съдържат необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното 

протичане на производствените процеси. 

В изпълнение на условие 15.2. е изготвена и се прилага инструкция за документиране на 

резултатите по условие 15.1. В отдел Диспечерски се документират и съхраняват всички 

резултати по условие 15.1. Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при 

поискване от компетентния орган. 

В изпълнение на условие 15.3. е изготвен план за мониторинг при анормални режими на 

инсталациите по условие 2.  

В изпълнение на условие 15.4. и във връзка с условие 15.3. се установява, че за отчетната 

2014 г. няма регистрирани анормални режими на инсталацията по условие 2, защото 

работата на оборудването на подобни режими е абсолютно невъзможна и се преустановява 

автоматично от съответните системи за защита. 

В изпълнение на условие 16.5. няма предприети мерки по планове за временно или 

окончателно прекратяване работата на инсталации и съоръжения или на части от тях, по 

условия 16.2. и 16.3.  

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 2014 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.  

В изпълнение на 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. 

Няма регистрирани аварийни ситуации през отчетната 2014 г., което е документирано от 

Еколога в Дневника по условие 14.3. на всяко тримесечие. Документацията се съхранява и 
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представя при поискване от компетентния орган. 

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 2014 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 2014 г. Екологът е завел в Дневника измерената 

превишена стойност на СО от изпускащи устройства ГТКА № 1, № 2 и № 3 при проведени 

СПИ на димни газове в атмосферния въздух през 2014 г. РИОСВ – София е уведомен за 

резултатите от проведените СПИ.  

В изпълнение на условие 14.6. за отчетната 2014 г. не е възникнала крупна производствена 

авария с опасност за здравето на хората и околната среда. 

Информация за липса на аварии през отчетната 2014 г. са отразени в Таблица № 9 към 

Приложение № 1 от настоящия ГДОС. 

В изпълнение на условие 14.8. Екологът е изготвил оценка за възможни случаи на 

непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за 

минимални размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на 

нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети. Горната оценка се представя на компетентния орган при поискване. Оценката се 

съхранява от Еколога и се предоставя на компетентния орган при поискване. 

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. за отчетната 2014 г. при работата на инсталациите и 

съоръженията не са установени случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и не 

са причинени екологични щети. 

В изпълнение на условие 14.11. оценката и мерките не са актуализирани за периода на 

отчетната 2014 г., поради липса на необходимост от такава актуализация. 

В изпълнение на условие 14.12. за периода на 2014 г. не е възникнала непосредствена 

заплаха и няма причинени екологични щети от работата на инсталацията по условие 2. 

Информацията за липсата на екологични щети за периода на 2014 г. е отразена в Дневник за 

непосредствени заплахи и/или причинени екологични щети, попълван годишно от Еколога. 

Дневникът се предоставя на компетентния орган, при поискване. 

 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за 

които е издадено КР 
За отчетната 2014 г. няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталацията, за която е издадено Комплексното Разрешително. 

Информация за липса на оплаквания и възражения, свързани с дейността на 

инсталацията за отчетната 2014 г., е отразена в Таблица № 10 към Приложение № 1 от 

настоящия ГДОС. 
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