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1. УВОД 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, ЗА КОИТО Е ИЗДАДЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО 

 

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

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

• Адрес по местонахождение на инсталациите: 

с. Стамболово, общ. Ихтиман, обл. Софийска 

• Регистрационен номер на КР: 

Комплексно разрешително № 366-Н0/2008 г. 

• Дата на подписване на КР: 

28.11.2008 г. / Решение № 366-Н0-И0-А0/2008 г. / 

12.08.2013 г. - Актуализация /Решение № 366-Н0-И0-А1/2013 г./ 

Дата на влизане в сила на КР: 

06.01.2009 г.; актуализация 29.08.2013 г. 

• 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 

e-mail: Petia.Bogatinova@bulgartransgaz.bg          

• Лице за контакти: 

Светлана Дунгарова - Еколог Югозападен Експлоатационен Район “Ихтиман” 

• Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти: 

с. Стамболово, Компресорна Станция (КС) “Ихтиман”, тел: 02/939 6134, Мобилен: 0884/339 

897, факс: 0724/83609; 

e-mail: Svetlana.Dungarova@bulgartransgaz.bg 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ВСЯКА ОТ ДЕЙНОСТИТЕ/ПРОЦЕСИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ В 

ИНСТАЛАЦИЯТА/ИНСТАЛАЦИИТЕ: 

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 

mailto:Petia.Bogatinova@bulgartransgaz.bg
mailto:Svetlana.Dungarova@bulgartransgaz.bg
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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).  

 

В изпълнение на условие 4.1. притежателят на настоящото разрешително не експлоатира 

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

стойности: 

 

• 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 86,7 MW, включваща: 

• Газотурбинен компресорен агрегат №1 28 MW 

• Газотурбинен компресорен агрегат №2 29 MW 

• Газотурбинен компресорен агрегат №3 29 MW 

• Водогреен котел № 1 0,35 MW 

• Водогреен котел № 2 0,35 MW 
 

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

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

стойности. Средната мощност за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. на всяко ГТКА е 23,317 

MW. Средната мощност за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. на всеки водогреен котел е 

0,210 MW. Водогрейните котли работят само през зимните месеци, предвид ползването им за 

отопление на сградния фонд. Установено е съответствие за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 

г. по отношение на използвания капацитет на инсталацията по условие 2 с разрешения такъв 

по КР. 
 

В изпълнение на условие 4.2.1. е изготвена и се прилага инструкция за измерване или 

изчисляване на годишното производство за инсталациите по условие 2., които попадат в 

обхвата на Приложение 4 на ЗООС. Резултатите се документират в Протокол и се съхраняват 

от Еколога. 

В изпълнение на условие 4.2.2. производството за инсталациите по условие 2., за периода 

01.01.2016 – 29.03.2016 г., които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС е 9169,366 

MWh /Мегаватчаса топлоенергия/: 

Инсталация по условие 2 
Годишно производство за инсталациите по 

Условие 2 - произведена топлоенергия 

Горивна инсталация с номинална 

топлинна мощност 86.7 MW 
9169,366 MWh 

 

 

• Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната 

среда: 

 

Система за управление на околната среда: 

• Отговорник по цялостно изпълнение на условията в Комплексното Разрешително е 

Еколог Югозападен Експлоатационен Район “Ихтиман” и Ръководител Югозападен 
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Експлоатационен Район “Ихтиман”; 

Условие от КР № 366-Н0/2008 г.  

на КС Ихтиман 

 

Изпълнители 

 

Отговорници 

Условие 4 

Капацитет на инсталацията 

Св. Дунгарова 

Ив. Сандев 

Хр. Митков  

Св. Дунгарова 

Условие 5  

Управление на околната среда 

Ив. Сандев 

М. Чекурова 

Цв. Стоянов 

С. Георгиева 

Хр. Николов 

Кр. Маринков 

Иво Велков 

Св. Дунгарова 

Хр. Митков  

Св. Дунгарова 

Условие 7  

Уведомяване 

Св. Дунгарова 

Ив. Сандев 

Хр. Митков  

Св. Дунгарова 

Условие 8  

Използване на ресурси 

 

Й. Пенджуров 

Св. Дунгарова 

Ив. Сандев 

Г. Карабожилов 

Хр. Митков  

Ив. Сандев 

Св. Дунгарова 

Условие 9  

Емисии в атмосферата 

Ив. Сандев 

Хр. Николов 

Пл. Кацаров 

Св. Дунгарова 

Хр. Митков  

Ив. Сандев 

Хр. Николов 

Св. Дунгарова 

Условие 10  

Емисии на отпадъчни води 

Ив. Сандев 

Св. Дунгарова  

Ани Барова 

Хр. Митков  

Св. Дунгарова 

Условие 11  

Управление на отпадъците 

Ив. Сандев 

Св. Дунгарова 

Хр. Митков  

Св. Дунгарова 

Условие 12  

 Шум 

Ив. Сандев 

Св. Дунгарова 

Хр. Митков  

Св. Дунгарова 

Условие 13  

Опазване на почва и подземните води  

Ив. Сандев 

Св. Дунгарова 

Хр. Митков  

Св. Дунгарова 

Условие 14  

Предотвратяване и действие при аварии 

Хр. Николов 

Ив. Сандев 

М. Чекурова 

Иво Велков 

Кр. Маринков 

Цв. Стоянов 

С. Георгиева 

Св. Дунгарова 

Хр. Митков  

Хр. Николов 

Условие 15  

Преходни и анормални режими на работа 

Хр. Митков  

Хр. Николов 

Цв. Стоянов 

М. Чекурова 

Ив. Сандев 

Иво Велков 

Кр. Маринков 

Пл. Кацаров 

Хр. Митков  

Хр. Николов 
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▪ РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите: 

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

гр. София 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10 

 

 

▪ Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

/инсталациите: 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ - ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ 

РАЙОН 

гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35 

 

 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

▪ Структура и отговорности  

Въведена е система за управление на околната среда /СУОС/, която дефинира следните цели: 

➢ Индентификация и контрол на емисиите в атмосферата, емисиите във водите, 

управлението на отпадъците, замърсяването на почвите, използването на суровини и 

природни ресурси; 

➢ Предотвратяване и/или намаляване на риска за човешкото здраве; 

➢ Насочване на усилията към предпазване от инциденти и подобряване на контрола 

върху риска от инциденти; 

➢ Редовна профилактика на машините и съоръженията за избягване на крупни 

производствени аварии, които биха предизвикали сериозно замърсяване на околната 

среда; 

➢ Подобряване на хигиената на работното място;  

➢ Ограничаване на отрицателното въздействие от производствената дейност на 

дружеството върху околната среда и подобряване екологичното равновесие в региона; 

➢ Повишаване екологичната култура на работещите в дружеството.                                                       

Във фирмата функционира система за управление на околната среда /СУОС/. 

Отговорностите, във връзка с изпълнение изискванията на КР № 366-Н0/2008 г. са 

разпределени и описани в изготвените инструкции. В изпълнение на условие 5.1.1. от КР е 

определен персонала и е изготвен и утвърден списък с този персонал, който извършва 

конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за 

изпълнението на условията в разрешителното. В изпълнение на условие 5.1.2. от КР е 

изготвен и утвърден списък на лицата, които извършват конкретни дейности по изпълнение 

на условията в разрешителното, както и лицата отговорни за изпълнението на условията 

(посочената по-горе таблица). В изпълнение на условие 5.1.3. Екологът съхранява 

документацията по условие 5.1.1. и 5.1.2. и организира навременната актуализация при всяка 

промяна наперсонала/лицата или отговорностите, както и изземването и съхранението на 

невалидната такава. 

В изпълнение на условие 5.5.1. за отчетната 2016 г. има актуализирана документация по 

условие 5.4.1. във връзка с актуализиране на списък с нормативните актове по околна среда, 

отнасящи се до работата на инсталациията. 

 

 

• Обучение 

Основни критерии при определяне потребностите от обучение на персонала и лицата са: 

1. Ниво на квалификация. 

2. Регистрирани пропуски в дейността по изпълнение на условията на КР. 
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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 персонала и лицата. 

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 Югозападен Експлоатационен Район “Ихтиман”. 

През м. Март на отчетната 2016 г. се проведе обучение на инженерно-техническите 

ръководители, като обучението е документирано от Еколог район в Протокол, който се 

съхранява на площадката и се представя при поискване от компетентния орган: 

 

План – график за провеждане обучение на персонала на Компресорна Станция 

“Ихтиман” по прилагане на Комплексно Разрешително № 366-Н0/2008 г.  

 

 

Тема на обучението 

 

Период на провеждане 

 на обучението 

Запознаване с План за годишен мониторинг за 2016 г. по 

компонентите на околна среда, според условията на 

Комплексното Разрешително  

 

От 21.03.16 г. до 25.03.16 г. 

 

Програмата за провеждане на обучение на персонала има за цел да се опресняват знанията и 

задълженията на отговорния персонал при изпълнение на условията в Комплексното 

Разрешително. 

 

 

• Обмен на информация 

На площадката на Компресорна Станция “Ихтиман”, в изпълнение на условие 5.3.1., на 

достъпно до всички работници място е предоставена актуална информация за отговорните 

лица за изпълнение на условията в комплексното разрешително, включително списък с 

имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт:  

 
 

Име, фамилия 
 

Длъжност 

Местоположение 

на работното 

място 

 

Телефон          

за контакт 

 

Христо Митков 

 

Рьководител РЗ ЮЗЕР Ихтиман 

 

КС Ихтиман 

7901 

02 939 6157 

 

Ивайло Сандев 

Ръководител, обособено 

регионално звено - Заместник, 

той и началник КС 

 

КС Ихтиман 

 

7938 

02 939 6621 

 

Цветан Стоянов 

 

Технолог КС  

 

КС ихтиман 

 

02 939 6639 

 

Мария Чекурова 

 

Технолог КиП и А 

 

КС Ихтиман 

7928 

02 939 6158 

 

Силвия Георгиева 

Специалист здравословни и 

безопасни условия на труд 

 

КС Ихтиман  

7954 

02 939 6419 

 

Христо Николов 

Ръководител/началник служба -

районна диспечерска 

 

КС Ихтиман 

7956,       

02 939 6664 

Андриана Сандева 

Иван Балабанов 

 

Диспечери газопреносна мрежа 

 

КС Ихтиман 

 

7903 
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Николай Гондов 

Борислав Панев 

Стилиян Димитров 

Димитрийка Вретова 

 

02 939 6298 

 

Георги Карабожилов 

 

Енергетик 

 

КС Ихтиман 

7959      

02 939 6191 

 

Пламен Кацаров 

 

Метролог район Ихтиман 

 

КС Ихтиман 

7916 

02 939 6173 

Красимир Маринков  Ръководител информационни и 

комуникационни технологии 

КС Ихтиман  

02 939 6230 

 

Иво Велков 

Експерт сигурност на 

информационни и 

комуникационни технологии 

 

КС Ихтиман 

 

7913 

02 939 6108 

 

Светлана Дунгарова 

 

Еколог район Ихтиман 

 

КС Ихтиман 

 

02 939 6134 

 

Йордан Пенджуров 

 

Механошлосер 

 

КС Ихтиман 

 

7918 

 

Ани Барова 

 

 

Лаборант 

 

КС Ихтиман 

 

7914 

 

 

В изпълнение на условие 5.3.2. на площадката на Компресорната Станция се поддържа 

актуален списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно 

условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт: 

 

Органи / лица Адрес Телефон 

Министерство на околната 

среда и водите 

гр. София 

ул. «Уйлям Гладстон» № 67 

02/9406 000 

02/940 6331 

Изпълнителна агенция по 

околна среда 

 

гр.София 

бул. «Цар Борис ІІІ» № 136 

02/9559 011 

Факс: 02/9559 015 

02/9559 017 

02/940 6474 

РИОСВ - гр. София 

 

 

гр. София 

бул. «Цар Борис ІІІ» № 136 

ет. 10  

п.к 332 

02/940 6429  

02/855 6016 

02/8555 146 – Отдел 

Отпадъци 

02/9554 068 – Отдел 

Почви 

02/9557 218 – Отдел                   

Въздух 

Басейнова дирекция за 

управление на водите - 

Източнобелооморски район 

 

 

 

Регионално бюро  

гр. Пазарджик 

 

гр. Пловдив 

ул. «Янко Сакъзов» № 35 

 

 

 

 

гр. Пазарджик 

Бул. «Ген. Гурко», № 3, ет. 3, 

п.к. 88 

тел. 032/604 720 

"Едно гише"- 

032/604 733 

факс 032/604 721 

 

Тел. 034/401 934 

Факс: 034/401 928 

Мобилен: 

0887533268 
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Пожарна  160 

Център за спешна медицинска 

помощ 

  

150 

Полиция  166 

 РС «ПБЗН» гр. Ихтиман  гр. Ихтиман  

Ул. «Св. Софроний Врачански» 54 

гр. Ихтиман  

Тел. 0724/8 2222  

Дежурен: 0724/8 

3682  

0885/828220 

 

ОУ «ПБЗН» гр. София гр. София, код: 1574 

Ул. «Гео Милев» № 71 

02/8737889 

Областен управител  гр. София     

бул. «Витоша» № 6               

 

Гл. секретар:  

Тел: 02/9301 848  

Факс: 02/9301 891  

Кмет на общината гр. Ихтиман 

ул. «Цар Освободител» № 123        

Тел:  0724/82381 

факс: 0724/82550      

Общински съвет по сигурност 

и управление при кризи 

гр. Ихтиман 

ул. «Цар Освободител» № 123        

 

Тел:  0724/82381 

          0724/83682 

Мобилен: 

0885828220 

Главен специалист «ПБЗН» 

община Ихтиман 

гр. Ихтиман, ул. «Св.Софроний 

Врачански» № 54 

Тел: 25261 чрез РУП 

0894740014 

 

Еколог - община Ихтиман 

гр. Ихтиман 

ул. «Цар Освободител» № 123        

 

Тел.:  0724/82381 

Факс: 0724/82550      

Мобилен: 

0885828210 

 

 

  

• Документиране 

В изпълнение на условие 5.4.1. на площадката на Компресорна Станция “Ихтиман” е 

изготвен актуален списък с нормативни актове, отнасящи се до работата на инсталациите - 

закони и наредби на Министерство на околната среда и водите. 

В изпълнение на условие 5.4.2. е изготвен списък на всички необходими инструкции и на 

лицата, отговорни за изпълнението им, намиращ се на достъпно място за всички работници. 

В изпълнение на условие 5.4.3. предоставените документи на отговорните лица се отразяват 

в списък с регистриран подпис. 

За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г., са актуализирани списъци с номера 5.1.1., 5.1.2., 5.3.1, 

5.4.2., 5.4.3, които съдържат информация за отговорните лица по условията на Комплекното 

Разрешително и техните координати на площадката, като актуализацията е отразена в 

протокол по изпълнение на инструкция по условие 5.5.1, който се съхранява на площадката 

на компресорната станция. 

 

 

• Управление на документи 

В изпълнение на инструкция по условие 5.5.1. за актуализация на документите, изисквани в 

комплексното разрешително, всички документи се актуализират при: 

- промяна в нормативната уредба на екологичното законодателство; 

- промяна в комплексното разрешително; 

- промени в работата на технологичното и пречиствателно оборудване; 

- настъпила промяна в изискванията за експлоатационна безопасност на оборудването; 



ГОДИШЕН ДОКЛАД 2016 г. 

по Комплексно Разрешително № 366-Н0/2008 г. 

 

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

 

10 

Еколог Район планира и организира навременната актуализация на действащата 

документация, както и изземването и съхранението на невалидната такава. 

Своевременно, след извършване на актуализация във формата и съдържанието на конкретен 

документ, същият подлежи на съгласуване от съответния отговорник и утвърждаване от 

Ръководител ЮЗЕР “Ихтиман”. Актуализираната инструкция се обозначава като се променя 

номера на ревизията /съответно Ревизия 001, Ревизия 002 и т.н./.  

Датата на инструкцията се заменя с датата на влизане в сила на последната актуализация. 

Невалидната документация се заменя с актуализираната и се съхранява в стаята на Еколога. 

За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. е актуализирана следната документация по КР:  

В изпълнение на условие 5.5.1. за периода са актуализирани списъци с номера 5.1.1., 5.1.2., 

5.3.1, 5.4.2., 5.4.3, които съдържат информация за отговорните лица по условията на 

Комплекното Разрешително и техните координати на площадката. 

 

 

• Оперативно управление 

В изпълнение на условие 5.6.1. са изготвени всички инструкции за експлоатация и 

поддръжка, изисквани с разрешителното. Инструкциите се съхраняват на площадката в 

писмен вид и да се представят на компетентния орган при поискване. Копия са изложени на 

място достъпно до работещите, които отговарят за съоръженията. 

 

 

• Проверка и коригиращи действия 

В изпълнение на условие 5.7.1. се прилагат инструкции за мониторинг на техническите и 

емисионни показатели на пречиствателните съоръжения, съгласно условията в комплексното 

разрешително. 

В изпълнение на условие 5.7.2. се прилагат инструкции за периодична оценка на 

съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените 

норми и ограничения в комплексното разрешително. 

В изпълнение на условие 5.7.3. се прилага инструкция за установяване на причините за 

допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 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. Оценката на съответствието, както и при 

установено несъответствие, се документират в протоколи от Еколога. 

В изпълнение на условие 5.7.4. се прилага писмена инструкция за периодична оценка на 

наличие на нови нормативни разпоредби работата на инсталациите/съоръженията, 

произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния 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 

В изпълнение на условие 5.8.1. се прилага инструкция за преразглеждане и актуализиране на 

инструкциите за работа на технологичното и пречиствателно оборудване след всяка авария. 

За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. няма актуализация на инструкции след авария и няма 

регистрирани аварии.  

В изпълнение на условие 5.8.2. е изготвена и се прилага инструкция за аварийно планиране и 

действия при аварии: 

- В инструкцията са определени опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат 

на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария. Съгласно 
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информационните листи за безопасност, са регламентирани видовете опасни вещества, 

категория на опасност, токсикологична информация, екологична информация.  

На територията на Компресорна Станция “Ихтиман”, за нуждите на Инсталацията по 

условие 2 се съхранява турбинно масло Приста Тп 32: 

 

Наименование на 

веществото 

Турбинно масло Тп 32 

EINECS/CAS № 201-983-0/90-30-2  270-128-1/68411-46-1 

Място на 

съхранение 

Склад Маслено Стопанство в три броя стоманени резервоари с единична 

вместимост 25 м3. Складът е с бетонова основа и е снабден с обвалована 

площадка с вместимост 100 м3. Складът е без пряка връзка с канализацията. 

Течностите се отдвеждат в канализацията, посредством отваряне на два 

крана, само и единствено след пречистване в Маслоуловителя. 

Физико-химични 

свойства  

Светлокафява течност със специфичен мирис, пламна t° над 210°С и 

Относителна плътност при 20°С, 0.868 g/ml  

Класификация  

67/548/ЕИО 

 

Xn N R22 R43 R50/53 R52/53 

Регламент 

(ЕО)1907/2006 

R22- Вреден при поглъщане 

R43- Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата 

R50/53- Силно токсичен за водни организми, може да 

причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната 

среда 

R52/53- Вреден за водни организми, може да причини 

дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда 

 

Регламент (ЕО) 

1272/2008 CLP 

H302- Вреден при поглъщане 

H317- Може да причини алергична реакция 

H400- Силно токсичен за водните организми 

H410- Силно токсичен за водните организми, с дълготраен 

ефект 

H412- Вреден за водните организми, с дълготраен ефект 

 

Мерки за първа 

помощ 

При вдишване - Изнесете пострадалия на чист въздух, ако забележете 

странични неблагоприятни въздействия- главоболие, гадене 

или сънливост. Потърсете медицинска помощ, ако дишането 

стане затруднено или симптомите продължават по-дълго 

време. При контакт с очите - Измийте обилно с вода и много сапун за 

няколко минути. В случай на раздразнение, потърсете специализирана 

лекарска помощ (офталмолог). При контакт с кожата - Изплаквайте обилно 

с вода за няколко минути. Незабавно потърсете лекарска помощ, ако 

раздразнението е упорито. При поглъщане – да не се предизвиква 

принудително повръщане! Потърсете медицинска помощ. Никога не 

давайте течности през устата, ако пострадалият е в безсъзнание или с 

конвулсии. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ - Ако няма 

повръщане или обриви след поглъщане, дайте на пострадалия разтвор на 

медицински въглен във вода (3 супени лъжици в един литър вода). Свалете 

замърсените дрехи и обувки. При манипулиране и оказване на първа 

медицинска помощ използвайте ръкавици и предпазно работно облекло. 

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време 

симптоми и ефекти - При продължително вдишване на продукта във вид на 

мъгла 

или пари с много високи концентрации, може да причини обриви по 

лигавиците на носа и белите дорбове, главоболие, гадене и сънливост. При 

продължителен контакт с кожата може да предизвика алергични кожни 

реакции, изразени със зачервяване, обриви и дерматити. При 

продължителен контакт с очите може да предизвика раздразнения и чувство 
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за дискомфорт, изразени със зачервяване. При поглъщане на по-голямо 

количество, може да предизвика стомашно неразположение, гадене и 

стомашно разстройство. Указание за необходимостта от всякакви 

неотложни медицински грижи и специално лечение - Лекувайте 

симптоматично 

 

Противопожарни 

мерки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Пожарогасителни средства. Подходящи средства за гасене на пожар - 

Използвайте водна мъгла, сух химикал, пяна или въглероден двуокис. Вода 

може да се ползва за охлаждане и предпазване на изложените на огъня 

материали. Ако разлетият или изтекъл продукт не се е запалил, използвайте 

водна мъгла, за да разпръснете изпаренията и да осигурите защита за 

персонала, борещ се с ограничаването на разлива.  Средства, неподходящи 

за гасене на пожар от съображения за сигурност - Водна струя. Специални 

предпазни средства за пожарникарите - естеството на необходимите 

специални предпазни средства ще зависи от размера на пожара и наличната 

естествена вентилация. При пожари в тесни и с лоша вентилация места се 

препоръчва носенето на пожароустойчиво облекло и противогази. При 

всички по-големи пожари с този продукт се препоръчва пълно 

пожарозащитно облекло.  Процедура по гасене - в случай на пожар, винаги 

викайте противопожарните служби. Малки пожари, като тези, които могат 

да бъдат изгасени с ръчни пожарогасители, могат да се гасят от обучен за 

целта персонал, инструктиран за работа при пожари със запалими течности. 

Гасенето на по-големи пожари трябва да се извършва от активно обучен 

персонал. Да се осигурява винаги път за изтегляне. 

 

Мерки за 

аварийно 

изпускане  

 

Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни 

случаи - Трябва да се носят лични предпазни средства, съобразно 

изискванията за работа с нефтопродукти. Ако разливът е в тясно, затворено 

и помещение с лоша вентилация, проветрете мястото. Евакуирайте лицата 

без предпазни средства. Предпазни мерки за опазване на околната среда - 

предотвратете изтичането в канализацията. Съберете разлетия продукт за 

рециклиране или предаване. Може да се попие с инертни материали. 

Методи и материали за ограничаване и почистване - почистете разлива 

възможно най-скоро, като се спазват изискванията за контрол на 

експозиция/предпазни мерки. Използвайте пясък и дървени стръготини като 

средства за почистване. Използвайте подходящи техники, като например 

прилагане на негорими абсорбиращи материали или изпомпване. 

Контрол на 

експозицията на 

околната среда 

Образуването на маслен филм във водни басейни, води до намаляване на 

кислорода във водата и е възможно да окаже вредно влияние върху водната 

флора и фауна. При попадане в почвата продуктът може да попадне в 

подземните води (при наличието на такива). 

 

- В инструкцията са определени възможните аварийни ситуации с въздействие върху 

околната среда и здравето на хората - земетресение, радиоактивно замърсяване, ураганен 

вятър, наводнение, снегонавявания, заледявания, пожар.  

- В инструкцията 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. Упражнява се постоянен контрол върху работата на агрегатите и 

съоръженията и своевременно се вземат необходимите мерки за нормалната им експлоатация 

съгласно действащите ведомствени инструкции. Поддържат се в пълна готовност наличните 

високопроходими автомобили, агрегати и друга техника с оглед използването им при 

необходимост. Поддържа се постоянен резерв от изправни комплектоващи елементи, помпи, 

консумативи за ремонтни и заваръчни дейности и др. За провеждане на ефективни действия 

по защитата от аварии, бедствия и катастрофи персоналът е осигурен в материално - 

техническо отношение с необходимите технически и други средства. 

- В инструкцията е описано, че веднъж годишно целият експлоатационен персонал на 
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Компресорната Станция се запознава с актуализирания авариен план, схемата за 

оповестяване на аварии и бедствия, план за евакуация на работниците и начините на 

действие за предотвратяване или ограничаване на последствията от възникналата авария. За 

опресняване на знанията и подготовката на персонала, годишно се планират и провеждат 

обучения с проиграване на една от определените възможни аварийни ситуации. 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 план за действие при ситуация на бедствие и крупна 

производствена авария в Компресорната Станция. 

За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. на 28.03.2016 г. е проведено обучение и аварийна 

тренировка на тема „Действия на персонала при възникнал пожар в авторемонтна 

работилница на КС Ихтиман“. 

Ообучението е описано в протокол от лектора, провели обучението и се съхранява на 

площадката на Компресорната Станция от Специалист здравословни и безопасни условия на 

труд. 

Отговорността за планирането и провеждането на обучения и способността на персонала за 

справяне с извънредни ситуации, носи ръководството на компресорната станция. 

- В инструкцията са определени пътищата за евакуация, аварийните изходи, сборният пункт, 

обозначени на специална схема неразделна част от Плана за действие при аварии. 

- В инструкцията са определени възможни причини, които биха довeли до авария и е описано 

предприемане на коригиращи действия. 

- 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. 

Пожароизвестителната инсталация се проверява ежемесечно от фирма на базата на сключен 

договор. 

При проиграване на Плана за действие при ситуация на бедствие и  крупна производствена 

авария се изпробват и телефонните линии за оповестяване чрез автоматична телефонна 

централа. 

- В инструкцията са регламентирани необходимите средства за лична защита, редовната им 

проверка и поддръжка и безпрепятствения достъп до местата на съхранението им. 

На площадката на Компресорната Станция има средства за индивидуална защита - ръкавици, 

ботуши, каски, предпазни очила, наметала, антистатични дрехи и антифони. Личните 

предпазни средства (ЛПС) се съхраняват от експлоатационния персонал, получил ЛПС. 

  Личните предпазни средства за електротехническия персонал включва: 

   - диелектрични ръкавици до 20 кV 

- диелектрични боти до 20 кV 

- диелектрични килими до 20 кV 

- диелектрични килими до 0,4 кV 

- изолационни щанги до 20 кV 

- указател за напрежение 20 кV 

 ЛПС като диелектрични ръкавици, диелектрични боти, изолационни щанги и указателя          

 за напрежение се съхраняват в ел. проходна – 20 кV. Диелектричните килими са 

 разположени по работните места.  

Индивидуалните средства ежегодно се обработват (талкират). Негодните се бракуват и се 

закупуват нови; 

След използването им се почистват и прибират в специални шкафове. Негодните се бракуват 

и се закупуват нови. Негодните ЛПС се бракуват и закупуват нови.  

Спазват се изискванията на Наредба № 3 на Министерството на труда и социалната политика 
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и Министерство на здравеопазването от 11.04.2001 г. за минималните изисквания за 

безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на ЛПС на работното 

място. 

Техническата поддръжка на електротехническия персонал се осъществява в съответствие с :   

1. Наредба № 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането; 

2. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 

1000 V; 

3. Правилник за безопасност при работа с електрически уредби на електрически и 

топлофикационни централи и по електрически мрежи; 

ЛПС се проверяват на 3 месеца за механична цялост и на 1 година за диелектрична якост. 

- В инструкцията са определени средствата за противодействие при аварии, както следва: 

I. Водна инсталация за пожарогасене – 11 броя хидранти и два броя противопожарни табла, 

оборудвани с противопожарни маркучи; 

II. Автоматична пожароизвестителна и пожарогасителна система, инсталирана в отсеци на 

газотурбинния агрегат : 

- Система ГАЗ-З за контрол и сигнализация при наличие на метан в Отсек Двигател и Отсек 

Нагнетател на ГТКА; 

- ССП-2 И – Система за сигнализация при пожар; 

III. За ръчно пожарогасене на площадката на КС в противопожарни табла и в помещенията са 

разположени общо 30 бр. пожарогасители - СО2 и прахови. Изготвен списък за вид, брой и 

място на средствата за пожарогасене, като приложение към инструкцията. 

На площадката на Компресорната Станция са разположени две табла (пред химико-водо-

очистка /ХВО/ и пред Маслено Стопанство), които са оборудвани със следните ръчни 

пожарогасителни средства: пожарогасител, кирка, лопата. В близост до всяко табло се 

намира съндък с пясък за пожарогасене. 

IV. В Дизел агрегата и в Производствено експлоатационния блок има пожароизвестителна и 

пожарогасителна ръчна система с СО2, а в Служебно експлоатационния блок има 

пожароизвестителна система. 

Сервизно обслужване на автоматичната пожароизвестителна инсталация за сградите и 

автоматичните пожарогасителни инсталации за акустичните кабини на ГТКА се извършва 

всеки месец в съответствие със сключен договор с фирма. При обслужването се извършва 

функционална проверка за работоспособността на всички датчици, системи и сигнализации.  

Проверката на ръчните средства за пожарогасене е ежегодна, съгласно Наредбата за 

правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация. 

- В инструкцията е представен списък на персонала с включени телефонни номера, 

отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии: 

 

№ Длъжност Име, презиме и фамилия Телефон Мобилен 

телефон 

1. Ръководител ЮЗЕР 

Ихтиман 

инж. Христо Димитров Митков 7901 0885002842 

2. Експерт сигурност на 

информационни и 

комуникационни 

технологии 

инж. Иво Методиев Велков 7913 0885503224 

3. Началник РДС инж. Христо Йорданов Николов 6298, 6664 0885221445 

4. Началник КС инж. Ивайло Георгиев Сандев 7938 0888004269 

 

5. Технолог КИП и А инж. Мария Димитрова Чекурова 7928 0885002810 

Инструкцията се прилага и ще се актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или 
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инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации 

и/или аварии. 

За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не е установена авария на територията на 

Компресорната Станция. 

 

• Документиране 

В изпълнение на условие 5.9.1. резултатите от собственият мониторинг на технически и 

емисионни показатели се документират от Еколог район и се съхраняват в стаята му. В 

протоколи се отразяват оценката на съответствието на параметрите спрямо заложените 

норми в комплексното разрешително. 

В изпълнение на условие 5.9.2. за всяко несъответствие от дадено ограничение в 

комплексното разрешително се изготвя Лист за отклонение от Еколог район, който се 

съхранява в стаята му. 

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. за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не е възникнала 

необходимост от актуализиране на инструкции за работа на пречиствателното и 

технологичното оборудване. 

В изпълнение на условие 5.9.4. е изготвен списък с документите, доказващи съответствие с 

условията на разрешителното, който се съхранява в стаята на Еколога. 

В изпълнение на условие 5.9.5. Екологът документира резултатите от прилагане на 

инструкцията за периодична 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 на съответствие. Документите се 

съхраняват в стаята на Еколога. За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. няма актуализирани 

инструкции, вследствие изпълнение на нови нормативни разпоредби. 

 

 

• Докладване 

В изпълнение на условие 5.10.1. притежателят на настоящото разрешително предоставя 

допълнителна информация, относно изпълнението на условията в разрешителното, при 

поискване от компетентните органи. 

В изпълнение на условие 5.10.2. за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. няма проведен 

мониторинг и не е извършвано докладване на резултатите от собствения мониторинг в 

РИОСВ – София  и БДИБР – Пловдив. 

Ежегодно, в РИОСВ - София и БДИБР - Пловдив се представя изготвения Годишен доклад за 

изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително в 

срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и 

електронен носител. Докладът е изготвен по образец на годишен доклад, съгласно 

“Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен 

доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително. 

В изпълнение на условие 7.5. за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. няма установена повреда 

или преустановяване на работата на контролно-измервателните прибори към системата за 

собствен мониторинг за измерване на количеството отпадъчни води. 

В изпълнение на условие 7.6. За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. няма установена 

непосредствена заплаха за екологични щети. 
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• 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.  

Всички инструкции, изисквани с Комплексното Разрешително са изготвени, утвърдени и се 

изпълняват. Документацията по изпълнение на условията на Комплексното Разрешително се 

изготвя навременно и се съхранява при Еколог район. 

За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. е актуализирана Системата по управление на околна 

среда, като са списъци с номера 5.1.1., 5.1.2., 5.3.1, 5.4.2., 5.4.3, които съдържат информация 

за отговорните лица по условията на Комплекното Разрешително и техните координати на 

площадката, като актуализацията е отразена в протокол по изпълнение на инструкция по 

условие 5.5.1, който се съхранява на площадката на компресорната станция. 

Актуализацията на списъците са отразени като ревизиии 005 от 2016 г.  

Невалидната документация е иззета и заменена с актуална. Иззетата се съхранява в стаята на 

Еколога за период от 5 г., след което се унищожава. 

 

 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

 

3.1. Използване на вода 

Вода за производствени нужди е необходима за Водогрейните котли и Котелното, 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 

сезонно – през зимните месеци. 

В изпълнение на условие 8.1.1. използването на вода за производствени нужди става чрез 

доставка от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. София, съгласно сключен безсрочен 

Договор № 07096/06/1998 г.  

В изпълнение на условие 8.1.2. отчитането на изразходваната вода се извършва чрез 

измервателно устройство и се документира в Ежемесечен протокол. При работа на 

инсталацията по условие 2 не се надвишават количествата свежа вода за производствени 

нужди. 

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 прощадката. 

Стойността на нормата за ефективност за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. при употребата 

на производствена вода за единица продукт за инсталацията по условие 2 се изчислява като 

изразходваното количество вода за производствени нужди за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 

г. се раздели на бщо произведена топлоенергия на площадката за периода 01.01.2016 – 

29.03.2016 г. 

 

      Таблица 3.1. 
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Източник   

на вода 

Годишно 

количество, 

съгласно 

КР 

Годишна норма 

за ефективност 

при употребата 

на вода  

за единица 

продукт  
по КР 

Използвано 

количество на 

свежа вода за 

производствени 

нужди за 

периода 

01.01.2016 – 

29.03.2016 г. 

Изчислена 

стойност на 

норма за 

ефективност 

при употребата 

на вода  

за единица 

продукт за 

периода 

01.01.2016 – 

29.03.2016 г. 

Съответ-

ствие 

 

ВиК-

дружество 

 

 

 

 

 

 

- 

0,014 

(m3/единица 

продукт) 

0,0 

m3/y  

 

0,0000000 

(m3/единица 

продукт) 

 

- *  

 

 

* Забележка: Във връзка с влязло в сила решение от 29.03.2016 г. за отмяна на КР № 366-Н0-И0-А1-О1/2016 г., и във връзка 

с указанията, поставени в писмо с Изх. № 26-00-9469 от 29.08.2016 г. на РИОСВ София предоставените данни в ГДОС за 

периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. за  количесва изразходвани суровини, спомагателни материали, електро и топлоенергия 

не трябва да се съпоставят с годишните норми за ефективност.  

 

В изпълнение на 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 се организират от 

Технолог ГКА. 

Ежемесечно се проверява изправността и функционирането на водомерните устройства, а 

проверката се документира в Дневник от механошлосер/оператор ГКА. 

Ежемесечно се проверяват трасетата на подземните водопроводи за питейна вода и 

крановите шахти, а проверката се документира в Дневник от механошлосер/оператор ГКА. 

Ако при обхода е констатирано слягане в терена и установяване на течове, се изследва и 

анализира въпросния участък от водопроводната мрежа и предприемат съответни мерки           

Ежемесечно се проверява състоянието на противопожарния резервоар, хидрантите и на 

помпите в помпена станция, а проверката се документира в Дневник от 

механошлосер/оператор ГКА. При мониторинга се следи състоянието на салниците и 

клапаните на помпите, за недопускане на течове, както и целостта на противопожарния 

резервоар и нивото на водата в него. Нивото на водата в противопожарния резервоар се 

следи автоматично от система за управление, като резултатите се визуализират на 

компютрите в Диспечерска зала. 

Ежемесечно се проверява сградната водопроводна мрежа. Следи се за овлажняване на       

стените и за течове от санитарната арматура. Проверките се извършват и документират в 

Дневник от механошлосери и стругар. Няма констатирани несъответствия и течове.                 

За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не са констатирани отклонения от нормалния 

технологичен режим. 

В изпълнение на 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 дежурният оператор ГКА, проверява работата на 

Водогрейните котли /когато те са в технологичен режим/ и проверката се документира в 

дневник на котлите. Екологът изготвя ежемесечен протокол за оценка на съответствие на 

експлоатация и поддръжка на технологично оборудване към водогрейни котли на 

площадката на Компресорна Станция “Ихтиман”.  

За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. няма отклонение от нормалния технологичен процес на 

работа на оборудването и на двата броя водогрейни котли.    
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Лицата, определени със заповед на Ръководител район, отговарят за безопасната 

експлоатация на котлите и газовата инсталация, като минимум веднъж годишно извършват 

външни огледи, на съоръженията, 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 на 

котела и газовата инсталация.  

В изпълнение на условие 8.1.5.1. изразходваните количества вода се отчитат чрез 

монтираното, съгласно договора с експлоатиращото водопроводната мрежа ВиК дружество 

измервателно устройство, означено на Приложение № II.4.1. от заявлението.  

В изпълнение на условие 8.1.5.2. 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 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 годишната произведена 

топлоенергия за площадката. 

Протоколите се изготвят от Технолог ГКА и от Еколог район и се съхраняват от Еколог 

район. 

В изпълнение на условие 8.1.5.3. 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. Резултатите за 

годишнa консумация на вода за производствени нужди (като сума от месечни такива) всеки 

месец се документират в Протокол по условие 8.1.5.2.  

Във връзка с влязло в сила решение от 29.03.2016 г. за отмяна на КР № 366-Н0-И0-А1-

О1/2016 г., и във връзка с указанията, поставени в писмо Изх. № 26-00-9469 от 29.08.2016 г. 

на РИОСВ София предоставените данни в ГДОС за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. за  

количесва изразходвани суровини, спомагателни материали, електро и топлоенергия не 

трябва да се съпоставят с годишните норми за ефективност.  

В изпълнение на условие 8.1.5.4. резултатите от проверките на техническото състояние на 

водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното 

отстраняване се документират в Дневници, водени от ежемесечно от Технолог ГКА, 

Механошлосер ГКА, Оператор ГКА, Стругар. Дневниците се съхраняват в Апаратна Зала.  

Няма констатирани несъответствия и течове. За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не са 

констатирани отклонения от нормалния технологичен режим. 

В изпълнение на условие 8.1.5.5. резултатите от изпълнението на инструкцията по условие 

8.1.4. се съхраняват и се предоставят при поискване от страна на компетентните органи. 

Резултатите от изпълнение на условие 8.1.6.1. и 8.1.6.2. (съгласно 8.1.5.2.) са описани по-горе 

в настоящия ГДОС. 

 

 

3.2. Използване на енергия 
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Основните консуматори на електроенергия са трите газотурбинни компресорни агрегати, а на 

топлоенергия – двата водогрейни котли. 

В изпълнение на условие 8.2.1.1. консумираната електро- и топлоенергия при работа на 

инсталацията по условие 2, не 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). 

Стойността на нормата за ефективност за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. при употребата 

на електроенергия/топлоенергия за единица продукт се изчислява като изразходваното 

количество електроенергия/топлоенергия за инсталацията по условие 2 за периода 01.01.2016 

– 29.03.2016 г. се раздели на общо произведена топлоенергия на площадката за периода 

01.01.2016 – 29.03.2016 г. 
 
                                                                                                                                                                                 Таблица 3.2. 

Електроенергия 

/Топлоенергия 

Годишна норма за 

ефективност,  

съгласно КР 

(MWh/единица продукт) 

Изчислена стойност на 

норма за ефективност за 

периода 01.01.2016 – 

29.03.2016 г. 

(MWh/единица продукт) 

Съответствие 

Електроенергия 0,0117 

 
0,0168 

- * 

Топлоенергия 0,0206 0,0435 - * 

 

* Забележка: Във връзка с влязло в сила решение от 29.03.2016 г. за отмяна на КР № 366-Н0-И0-А1-О1/2016 г., и във връзка 

с указанията, поставени в писмо с Изх. № 26-00-9469 от 29.08.2016 г. на РИОСВ София  предоставените данни в ГДОС за 

периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. за  количесва изразходвани суровини, спомагателни материали, електро и топлоенергия 

не трябва да се съпоставят с годишните норми за ефективност.  

 

В изпълнение на условие 8.2.1.2. е изготвена, утвърдена и се прилага методика за изчисляване 

консумацията на топлоенергия за инсталацията по условие 2. 

В изпълнение на условие 8.2.1.3. е изготвена и се прилага инструкция за експлоатация и 

поддръжка на вентилатори и помпи за масло, основни консуматори на електроенергия на 

площадката. Основните консуматори на електроенергия на площадката са маслени помпи, 

вентилатори за охлаждане на газа и вентилатори за охлаждане на маслото, вентилатор в 

отсек маслоагрегат, нагреватели за маслото, както и вентилатори АВО – 2 броя.  

Съгласно 8.2.1.3. такава проверка се прави при всяко техническо обслужване на машина, 

като резултатите от проверката се документират в протоколи, изготвени от Технолог ГКА, 

които се съхраняват от Еколога.  

В изпълнение на 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 ГКА. За извършените проверки 

се съставя протокол от Технолог ГКА. Освен ежемесечните проверки, винаги преди началото 

на отоплителния сезон се прави пълен преглед на топлопреносната мрежа, който се 

протоколира от Технолог ГКА. Протоколите от ежемесечните и пълни проверки на 

топлопреносната мрежа се съхраняват от Еколога.  

При проверките за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не са установени пропуски на котлова 

вода и корозия по надземната тръбопреносна мрежа, не е установено износване на връзки, 

циркулационните помпи, тръбопроводите и арматурата са в добро техническо състояние. За  
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периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. топлопреносната мрежа работи без отклонение от 

технологичния режим. 

В изпълнение на условие 8.2.2.1. е разработена и се прилага инструкция за 

измерване/изчисляване и документиране на количествата електроенергия и топлоенергия за 

производствени нужди, изразени като: 

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и 

топлоенергия за инсталациите по условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 

№ 4 на ЗООС; 

- Годишнa консумация на електро- и топлоенергия за производствени нужди за 

инсталациите по условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. 

Отчитането на общата месечна консумация на електроенергия в Компресорна Станция 

“Ихтиман” става от фактурата на „ЧЕЗ”-България. След получаване на фактурата от „ЧЕЗ”-

България, Ръководител ЮЗЕР Ихтиман предоставя данните за месечната консумация на 

електроенергия за съответния месец на Еколога, под форма на протокол.  

Изразходваното количество електроенергия се отчита по измервателните устройства, 

отбелязани на Приложение II.1.6 към Заявление за издаване на комплексно разрешително на 

“Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, Компресорна Станция “Ихтиман”.  

Количеството произведена топлоенергия се изчислява на база изразходваното количество 

природен газ за горивните инсталации на котлите.  

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. 

Стойността на годишната норма за ефективност при употреба на 

електроенергия/топлоенергия за единица продукт 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). 

В изпълнение на условие 8.2.2.2. е разработена и се прилага инструкция за оценка на 

съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия 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.  

Във връзка с влязло в сила решение от 29.03.2016 г. за отмяна на КР № 366-Н0-И0-А1-

О1/2016 г., и във връзка с указанията, поставени в писмо с Изх. № 26-00-9469 от 29.08.2016 г. 

на РИОСВ София предоставените данни в ГДОС за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. за  

количесва изразходвани суровини, спомагателни материали, електро и топлоенергия не 

трябва да се съпоставят с годишните норми за ефективност.  

 

Резултатите от изпълнение на условие 8.2.3.1. са докладвани по-горе в настоящия ГДОС. 

 

 

3.3. Суровини, спомагателни материали и горива 

 

В изпълнеие на условие условие 8.3.1.2. употребяваните при работата на инсталацията по 

условие 2 горива, посочени в Таблица 8.3.1.2., не се различават по вид и не превишават 

съответните количества. 
                                                                                                                                                   Таблица 3.3. 

ГТКА № 1, № 2, № 3  
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Горива 

Консумация  

на горивен газ за ГТКА 

№№ 1, 2 и 3 

1000Nm³ за периода 

01.01.2016 – 29.03.2016 г. 

Годишна норма за 

ефективност, 

1000Nm³/MWh  
съгласно КР 

 

Изчислена стойност на 

норма  

за ефективност 

1000Nm³/MWh за периода 

01.01.2016 – 29.03.2016 г. 

 

 

Съответствие 

 

Горивен 

природен газ 
916,908 

0,12 

1000Nm³/MWh 
 

0,10 

1000Nm³/MWh - * 

Водогрейни котли с № 1 и № 2 

Горива 

Консумация  на горивен 

газ за ВК № 1 и № 2 

1000Nm³ за периода 

01.01.2016 – 29.03.2016 г. 

Годишна норма за 

ефективност, 

1000Nm³/MWh  
съгласно КР 

 

Изчислена стойност на 

норма  

за ефективност 

1000Nm³/MWh за периода 

01.01.2016 – 29.03.2016 г. 

 

Съответствие 

Горивен 

природен газ 

 

41,735 
0,11 

1000Nm³/MWh 
 

0,005 

1000Nm³/MWh - * 

 

* Забележка: Във връзка с влязло в сила решение от 29.03.2016 г. за отмяна на КР № 366-Н0-И0-А1-О1/2016 г., и във връзка 

с указанията, поставени в писмо с с Изх. № 26-00-9469 от 29.08.2016 г. на РИОСВ София предоставените данни в ГДОС за 

периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. за  количесва изразходвани суровини, спомагателни материали, електро и топлоенергия 

не трябва да се съпоставят с годишните норми за ефективност.  

 

В изпълнение на условие 8.3.2.1. е изготвена и се прилага инструкция, осигуряваща 

измерване и документиране на използваните количества горива, съгласно таблиците по 

условия 8.3.2.1. изразени като: 

• годишна консумация на горивата, описани в условие 8.3.1.2., за инсталацията по условие 

2.; 

• годишна норма за ефективност при употребата на горивата за инсталацията по условие 2. 

Годишната консумация на горивата, се документира в ежемесечни протоколи от Еколог 

район, като данните за тях се предоставят от Технолог ГКА. 

Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на горивен газ за 

производството на единица продукт за инсталация ГТКА с № 1, 2 и 3 се определя като 

годишното употребено количество горивен газ, употребен от 3 броя ГТКА се раздели на 

годишната общо произведена топлоенергия на площадката. 

Стойността на нормата за ефективност за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. при употребата 

на горивен газ за производството на единица продукт за инсталация ГТКА с № 1, 2 и 3 се 

определя като употребеното количество горивен газ, употребен от 3 броя ГТКА за периода 

01.01.2016 – 29.03.2016 г. се раздели на общо произведена топлоенергия на площадката за 

периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. 

Стойността на годишната норма за 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.  

Стойността на нормата за ефективност за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. при употребата 

на горивен газ за производството на единица продукт за Водогрейни котли № 1 и 2 се 

определя като употребеното количество горивен газ, употребен от 2 броя ВК за периода 

01.01.2016 – 29.03.2016 г. се раздели на бщо произведена топлоенергия на площадката за 

периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. 

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 
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включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи 

действия. Резултатите се документират в протоколи, съгласно 8.3.2.2. от Еколог и съхраняват 

в стаята му. 

Оценка на съответствието на стойността на годишната норма при употребата на горивата за 

инсталацията по условие 2 се изготвя и съхранява от Еколог район за всяка календарна 

година.  

Във връзка с влязло в сила решение от 29.03.2016 г. за отмяна на КР № 366-Н0-И0-А1-

О1/2016 г., и във връзка с указанията, поставени в писмо с Изх. № 26-00-9469 от 29.08.2016 г. 

на РИОСВ - София предоставените данни в ГДОС за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. за  

количесва изразходвани суровини, спомагателни материали, електро и топлоенергия не 

трябва да се съпоставят с годишните норми за ефективност.  

 

Резултатите по изпълнение на условие 8.3.3.1 и 8.3.2.2. са докладвани по – горе в настоящия 

ГДОС. 

 

 

3.4. Съхранение на спомагателни материали и горива 

 

В изпълнение на условие 8.3.4.1. всички химични вещества и смеси, класифицирани в една 

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

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

начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, 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 453/2010. Информационните 

листове за безопасност се съхраняват в стаята на Еколога. 

В изпълнение на условие 8.3.4.1.1. на площадката се съхраняват информационните листове 

за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси, спомагателни материали 

и горива и копия от тях се представят при поискване на РИОСВ. 

В изпълнение на условие 8.3.4.2., свежото турбинно масло се съхранява в 3 броя стоманени 

резервоари с единична вместимост 25 m3 в открит склад, представляващ бетонова площадка 

на територията на Маслено стопанство (позиция 17), посочени на Приложение № II.4.3. от 

заявлението. 

Резервоарите са снабдени с непропусклива обваловка, с обем 100 m3. Течностите от 

обваловките се отвеждат в канализацията единствено след преминаване през локално 

пречиствателно съоръжение маслоуловител. 

Складът е с бетонна основа и е 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 

дежурния оператор компресор. Проверява се за течове на масло, за наличие на петна и 

омасляване по подовата настилка, прилежащата арматура и резбовите съединения. 

Наблюдава се запълнения обем на резервоара за предотвратяване на препълването му. 

Проверява се изправността на спирателната дренажна арматура. Ежедневните проверки се 

документират в дневник на резервоари за съхранение на турбинно масло от дежурния 

оператор компресор. За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не са регистрирани 

несъответствия при съхранението на свежо турбинно масло. 

В изпълнение на условие 8.3.4.4. е изготвена и се прилага инструкция за установяване и 

отстраняване на течове, както и поддръжка на маслени резервоари в ГТКА, фланците, 

уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за течни спомагателни материали при 



ГОДИШЕН ДОКЛАД 2016 г. 

по Комплексно Разрешително № 366-Н0/2008 г. 

 

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

 

23 

работата на инсталацията по условие 2. Извършват се ежедневни проверки на маслените 

системи на Газотурбинните компресорни агрегати. 

Оператор ГКА прави външен оглед на маслените системи на ГТКА в Компресорна Станция 

“Ихтиман”. Проверката се документира ежедневно в дневник за техническото състояние на 

маслените системи. За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не са регистрирани течове по 

тръбопреносната система. 

В изпълнение на 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 по 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 3 броя стоманени резервоари с 

единична вместимост 25 m3 в открит склад, представляващ бетонова площадка на 

територията на Маслено стопанство. Складът няма връзка с канализацията. Складът е 

ограден от обвалована площадка 17800х15500х400. 

Периодична проверка – ежедневна, на съоръженията и площадките се извършва от 

отговорния персонал под ръководството на Технолог ГКА. Проверки на техническото 

състояние на резервоара се извършват eжедневно от оператор ГКА на Компресорната 

Станция и се документират в дневник. За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не са установени 

несъответствия при съхранението на свежо турбинно масло. Екологът документира оценката 

на съответствието по инструкцията ежемесечно в протоколи, които се съхраняват в стаята 

му. 

В изпълнение на условие 8.3.5.1. 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. За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не са регистрирани несъответствия при 

съхранението на свежо турбинно масло и обвалованите площадки. 

В изпълнение на условие 8.3.5.2. резултатите от извършените проверки за установяване и 

предприетите действия за отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа се 

документират в дневник за състоянието на маслените системи. При ежедневните проверки на 

резервоарите за съхранение, съоръженията с турбинно масло и тръбопреносната система не 

са установени течове за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г.  

В изпълнение на условие 8.3.6.1. за докладваната година са извършени ежедневни проверки 

на състоянието на резервоарите за турбинно масло и ежедневни проверки за съответствието 

на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали към инсталацията, 

определена с условие 2. Резултатите от ежедневните проверки са описани в дневник от 

дежурния оператор компресор, като ежедневните проверки по условие 8.3.4.3. и 8.3.4.5. са 

обобщени допълнително от Еколога в ежемесечен протокол. Няма констатирани 

несъответствия за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. 

В изпълнение на условие 8.3.6.2. и във връзка с условие 8.3.5.2., за периода 01.01.2016 – 

29.03.2016 г. са извършени ежедневни проверки за установяване и отстраняване на течове, 

описани в дневник и не са констатирани несъответствия. 

 

 

 

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 
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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 периода 01.01.2016 – 29.03.2016 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 за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. 

Вредно 

вещество 

Количество 

замърсител за 

периода 

01.01.2016 – 

29.03.2016 г. 

Количество 

произведена 

продукция за 

периода 01.01.2016 

– 29.03.2016 г. 

Количество емитиран замърсител 

за производството  

на единица продукт за периода 

01.01.2016 – 29.03.2016 г. 

 [ Кg/у ] [ MWh ] [ Кg/MWh ] 

SOX - 9169,366 - 

CO - 9169,366 - 

NOX - 9169,366 - 

 

ЗАМЪРСИТЕЛ В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. 

ХПК/3 - 9169,366 - 

 

ПРЕНОС НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН ПЛОЩАДКАТА за периода 01.01.2016 – 

29.03.2016 г. 

Излязло от употреба 

ектрическо и електронно 

оборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 

20 01 23, съдържащо 

опасни компоненти – 

код 20 01 35* 

100 9169,366 0,011 

  

Въз основа на описаното в таблицата се прави следното заключение: 

за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. няма  замърсители 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 нулеви и 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 

периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. 

За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. има пренос на опасен отпадък извън площадката, както и 

количеството емитирн замърсител за производството на единица продукт, съгласно 

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). Замърсителя е подпрагов и не подлежи на докладване по ЕРИПЗ за за 

периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. 
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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.  

Условието е неприложимо за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. 

 

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 

(Nm3/h) 

Височина 

на 

изпускащо

то 

устройство 

(m) 

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/Nm3) 

Емисионни норми от 

01.01.2011г. (mg/Nm3) 

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 

(Nm3/h) 

Височина на 

изпускащото 

устройство 

(m) 

К4 

Водогреен 

котел № 1 

0,35 природен 

газ 

- 

1100 

 6 

Водогреен 

котел № 2 

0,35 природен 

газ 

1100 
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В изпълнение на условие 9.1.1. няма измерени дебити на газовете за периода 01.01.2016 – 

29.03.2016 г. Не са проведени СПИ в периода, за който е необходимо да се докладва ГДОС. 

СПИ са докладвани с вх. № 12005 от 09.11.2016 г. в РИОСВ София по реда на приложимата 

нормативна уредба след влизането в сила на Решение от 29.03.2016 г. за отмяна на КР № 366-

Н0-И0-А1-О1/2016 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 - 220000 - - 

ГТКА № 2 - 220000 - - 

ГТКА № 3 - 220000 - - 

ВК № 1 и 

ВК № 2 

- 1100 - - 

 

 

В Таблица № 2 от Приложение № 1 от настоящия ГДОС е докладвано, че няма извършени 

СПИ за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г.  

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 периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не е извършена оценка на съответствието, поради липса 

на СПИ за периода.  

СПИ са докладвани с вх. № 12005 от 09.11.2016 г. в РИОСВ София по реда на приложимата 

нормативна уредба след влизането в сила на Решение от 29.03.2016 г. за отмяна на КР № 366-

Н0-И0-А1-О1/2016 г. 

 
 ГТКА № 1 

Вредно Вредни Емисии Оценка на съответствието 

вещество Приведена 

mg/Nm3 

НДЕ 

 mg/Nm
3
 

 

Съответствие 

 

Коригиращи действия 

SOх - 35 - - 

NOх - 75 - - 

CO - 100 - - 

ГТКА № 2 

Вредно Вредни Емисии Оценка на съответствието 

вещество Приведена 

mg/Nm3 

НДЕ 

 mg/Nm
3
 

 

Съответствие 

 

Коригиращи действия 

SOх - 35 - - 

NOх - 75 - - 

CO - 100 - - 

ГТКА № 3 
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Вредно Вредни Емисии Оценка на съответствието 

вещество Приведена 

mg/Nm3 

НДЕ 

 mg/Nm
3
 

 

Съответствие 

 

Коригиращи действия 

SOх - 35 - - 

NOх - 75 - - 

CO - 100 - - 

 

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 периода 01.01.2016 – 29.03.2016 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 периода 01.01.2016 – 29.03.2016 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 периода 

01.01.2016 – 29.03.2016 г. 

В изпълнение на условие 9.3.1. всички дейности на площадката се извършват по начин, 

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 периода 01.01.2016 – 29.03.2016 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 
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интензивно миришещи вещества, тяхната липса се протоколира от Еколога ежемесечно. 

За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. няма установени интензивно миришещи вещества. 

Няма постъпили оплаквания и жалби на граждани за наличие на миризми за периода 

01.01.2016 – 29.03.2016 г. 

В изпълнение на условие 9.4.1. няма проведени СПИ и докладвани резултати от собствения 

мониторинг в Таблица № 2 от Приложение № 1 от настоящия ГДОС.  
В изпълнение на условие 9.5.1.1. за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. Не са извършвани 

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). 

 
За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не са извършвани СПИ и не е изготвяна оценка на 

съответствие. 

Информация за липса на резултати от проведените СПИ е докладвана в Таблица № 2 от 

Приложение № 1 от настоящия ГДОС. 

СПИ са докладвани с вх. № 12005 от 09.11.2016 г. в РИОСВ София по реда на приложимата 

нормативна уредба след влизането в сила на Решение от 29.03.2016 г. за отмяна на КР № 366-

Н0-И0-А1-О1/2016 г. 

 

В изпълнение на условие 9.5.1.2.  за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не е проведено СПИ. 

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, като за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не са ичислени 

замърсители. 

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 

замърсители в атмосферният въздух, докладвана в Приложение № 2 към настоящия ГДОС. За 

периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. няма изчислени замърсители. 

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. За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. извършени СПИ. 

Липсата на резултати за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. 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 за периода 

01.01.2016 – 29.03.2016 г. 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. 
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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, за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. 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 - 9169,366 - 

CO - 9169,366 - 

NOX - 9169,366 - 

 

Забележка: Няма изчислени стойности на замърсителите във въздуха - SOX, CO, NOX за 

периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г., т.е те 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. 

 

 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

 

Производствени отпадъчни води: 

В изпълнение на условие 10.1.1.1. на площадката на Компресорната Станция се експлоатират 

следните пречиствателни съоръжения за емисии в производствените отпадъчни води: 

• Каломаслоуловител (към Автомивка) 

• Маслоуловител (към Маслено стопанство) 

В изпълнение на условие 10.1.1.2. в протокол, изготвен и съхраняван от Еколога са 

определени реда и начина на контрол за осигуряване на оптималната работа на 

пречиствателните съоръжения за емисии в производствените отпадъчни води в Компресорна 

Станция „Ихтиман“: 

 

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 

 

Маслоуловител към Маслено стопанство 

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 15 см Веднъж на 

тримесечие 

лата 
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В изпълнение на условие 10.1.1.2.1. е изработена и се прилага инструкция за поддържане на 

оптималните стойности на контролираните параметри на всички пречиствателни съоръжения 

на площадката, като на всяко тримесечие (4 пъти годишно) се прави измерване на 

параметрите от Механошлосер с алуминиева телескопична лата, след което резултатите от 

измерването се документират в протоколи от Еколога.  

В изпълнение на условие 10.1.1.2.2. за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. протоколираните от 

Еколога стойности на следените параметри по условие 10.1.1.1. са под посочените 

оптимални стойности, и са както следва: 

 
Период  

на извършен 

мониторинг 

 

Контролиран 

параметър 

 

Пречиствателни съоръжения 

1-во 

тримесечие 

 Каломаслоуловител 

към автомивка 

Маслоуловител 

към маслено стопанство 

 

02.02.2016 г. 

 

Ниво на утайките 

 

0 см. 

 

0 см. 

 

02.02.2016 г. 

Дебелина 

на масления слой 

 

0 см. 

 

0 см. 

 

В изпълнение условие 10.1.1.2.3. е изготвена и се прилага инструкция за периодична 

проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички 

пречиствателни съоръжения на площадката на дружеството.  

На тримесечие механошлосери, под ръководството на Технолог ГКА, извършват проверка за 

правилната и ефективна работа на пречиствателните съоръжения. Проверяват се нивата в 

шахтите, здравината на вътрешните стени на пречиствателните съоръжения, оглежда се за 

спуквания и за наличие на течове. Резултатите от проверката се документират в протокол от 

Еколога.   

На база на направените проверки за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. се установява, че 

пречиствателните съоръжения на площадката са технически изправни, работят ефективно и 

не се налага ремонтна поддръжка. Не са открити повреди по пречиствателните съоръжения. 

Заключението от проверките е, че пречиствателните съоръжения са в добро техническо 

състояние. 

В изпълнение на условие 10.1.1.3.1. е изработена и се прилага инструкция за проверка на 

съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно 

съоръжение, с определените такива в условие 10.1.1.2 и в инструкциите по условие 

10.1.1.2.1, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи 

действия. След документирането в протокол на резултатите от проведения мониторинг на 

измерените стойности на контролираните параметри, се извършва оценка на съответствие на 

измерените с разрешените стойности. Оценката на съответствието се извършва и се 

документира от Еколог район в протокол за оценка на съответствие, изготвян на тримесечие. 

Етапите за осъществяване на периодична оценка са: 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 периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. е извършена една оценка на съответствието на 

съответното тримесечие, като не е установено несъответствие при мониторинга на 

контролираните параметри на пречиствателните съоръжения на площадката на 

компресорната станция.  

 
Период   Измерени стойности  Опред  
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на 

мониторинг 

Контролиран 

параметър 

на контролираните 

параметри 

елена 

Норма  

Съответствие 

ДА / НЕ 

 

 

1-во 

тримесечие 

 Каломасло 

уловител 

при 

Автомивка 

Маслоулови

тел при 

Маслено 

Стопанство 

 Каломасло 

уловител 

при 

Автомивка 

Маслоулови

тел при 

Маслено 

Стопанство 

 

02.02.2016 г. 

Ниво на 

утайките 

 

0 см. 

 

0 см. 

До 

15 см. 

 

ДА 

 

ДА 

 

 

02.02.2016 г. 

Дебелина 

на масления 

слой 

 

 

0 см. 

 

 

0 см. 

 

До 

5 см. 

 

 

ДА 

 

 

ДА 

Информацията, изискана в изпълнение на условие 10.1.1.4.4. е докладвана по - горе в 

настоящия ГДОС. 

В изпълнение на условие 10.1.2.1. заустването на смесен поток отпадъчни води 

(производствени и дъждовни води) в сухо дере – водоприемник ІІ категория, става 

единствено при условията, посочени в Таблица 10.1.2.1, а именно, в Таблица 10.1.2.1: 

 Индивидуални емисионни ограничения за заустване на смесен поток отпадъчни води 

(производствени и дъждовни води) в сухо дере – водоприемник ІІ категория. 

1. Точка на заустване № 1 – Сухо дере - водоприемник ІІ категория с географски 

координати В 42023/19,9//; L 23051/11,9//, посочена на Приложение № I.Б – 2.3.2 - 2 (Обща 

районна схема на ВиК мрежите); 

2. Точка на пробовземане: ПТ 2 с координати В 42023/18,7//; L 23050/58,2// на изход на 

площадката, посочена на Приложение № II.6.1.1.- 2 (Канализация на площадката); 

3. Източници на отпадъчните води: отоплителна централа, автомивка, маслено стопанство; 

4. Пречиствателно съоръжение: Каломаслоуловител и Маслоуловител; 

5. Име на водоприемника: сухо дере – водоприемник ІІ категория; 

6. Количество на заустваните отпадъчни води:    Qср. ден – 16 m3/d, Qср. год. – 1100 m3/y 

 

Показател Индивидуални емисионни ограничения  

рН 6,0 – 8,5 

Неразтворени вещества  50 mg/dm3 

Нефтопродукти 0,3 mg/dm3 

 

Собствен мониторинг: 

В изпълнение на условие 10.1.3.1. се извършва собствен мониторинг, по показатели и честота 

съгласно таблица 10.1.3.1., в Точка на заустване № 1 Сухо дере - водоприемник ІІ категория с 

географски координати В 42023/19,9//; L 23051/11,9//, посочена на Приложение № I.Б – 2.3.2 - 2 

(Обща районна схема на ВиК мрежите) и Точка на пробовземане: ПТ 2 с координати В 

42023/18,7//; L 23050/58,2// на изход на площадката, посочена на Приложение № II.6.1.1.- 2 

(Канализация на площадката).  

За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не е извършено пробовземане и анализ на води по 

определените показатели от акредитирана лаборатория.  

 

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 
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Нефтопродукти Веднъж на шест 

месеца 

Еднократна БДС 16714-96 

 

В Таблица № 3 от Приложение №1 на настоящия ГДОС е докладвано, че не е извършван 

монотиринг на води за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г.  

След влизане сила на Решение от 29.03.2016 г. за отмяна на КР № 366-Н0-И0-А1-О1/2016 г. 

мониторинг се извършва по реда на приложимата нормативна уредба. 

 

В изпълнение на условие 10.1.3.2. сертифицираното измервателното устройство е означено 

на план на площадката, в Приложение № 3 към настоящия ГДОС. 

В изпълнение на условие 10.1.3.3. е изготвена и се прилага инструкция за проверка на 

съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в 

производствените отпадъчни води с определените в условие 10.1.2.1. (Таблици 10.1.2.1.) 

стойности на индивидуални емисионни ограничения, установяване на причините за 

несъответствие и предприемане на коригиращи действия.  

За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не са извършени оценки (на шестмесечие) на 

съответствието за измерените стойности на рН, Неразтворени вещества и Нефтопродукти от 

точка на заустване ТЗ 1 и Пробовземна точка ПТ 2, тъй като не е извършван мониторинг 

води. 

В Таблица № 3 от Приложение №1 на настоящия ГДОС е докладвано, че не е извършван 

монотиронг на води за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. 

В изпълнение на условие 10.1.3.4. няма изчислен замърсител Общ органичен въглерод - Общ, 

изразен като С или ХПК/3 за периода.  

В Таблица № 1 от Приложение № 1 към настоящия ГДОС за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 

г. е докладвано липсата на изчислен в kg/y замърсител и не подлежи на докладване по 

Регламента. 

В изпълнение на условие 10.1.4.2. не са установени залпови изпускания на замърсяващи 

вещества в Сухото дере, вследствие на аварийни ситуации. В експлоатационния дневник на 

пречиствателните съоръжения е отразено на тримесечие, че не са констатирани залпови 

изпускания за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. Дневникът се попълва и съхранява от 

Еколога. 

 

Битово-фекални води: 

В изпълнение на условие 10.2.1. септичната яма и кладенец са водоплътни съоръжения и са 

означени на Приложение № II.6.1.1.-2 (Канализация на площадката) от заявлението. 

В изпълнение на условие 10.2.2. самостоятелният поток битово-фекални води от площадката 

се отвежда единствено във водоплътна изгребна яма, означена на Приложение № II.6.1.1-3 от 

заявлението. 

В изпълнение на условие 10.2.3. за за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не е възникнала 

необходимостта от почистване на изгребната яма в Компресорна Станция “Ихтиман”. През 

изтеклата 2014 г. са почистени 7,900 тона, като отпадъчните води от нея са извозени на база 

сключена поръчка за извършване на услуга с фирма “Анес - 96” ООД, гр. Пловдив.  

В изпълнение на 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 ГКА организира 

проверка на канализационната мрежа на всяко тримесечие от механошлосери. След всяка 

проверка Екологът описва резултатите в протокол. 

За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. е извършена една проверка на канализационната мрежа. 

При проверката са установени следните резултати: ревизионните шахти са с капаци, нивата в 

шахтите са в норма, здравината на вътрешните стени на шахтите е нормална, няма 
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спуквания, не е установено наличие на газ в шахтите, който е вреден за здравето, не е  

установено наличие на утайки в шахтите, запушвания на канали – няма, наличие на течове не 

е установено и няма спукани тръби. Заключението е, че не се налага ремонтна поддръжка на 

канализационната мрежа за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. 

В изпълнение на условие 10.4. е осигурен е безопасен и постоянен достъп на контролните 

органи до всички точки за мониторинг на отпадъчните води. 

В изпълнение на условие 10.4.1. контролно - измервателните прибори към системата за 

собствен мониторинг се поддържат в техническа и експлоатационна изправност. Не е 

установена повреда или преустановяване на работата им. 

В изпълнение условие 10.5. е платена такса за 2016 г. в срок, по сметката на Басейнова 

Дирекция Източнобеломорски Район – гр. Пловдив за замърсяване за заустване на отпадъчни 

води в повърхностен воден обект – втора категория. Размерът на годишната такса е изчислен 

в съответствие с чл. 9 ал. 1 и ал. 2, т. 5.2 от Тарифа за таксите за правото на водоползване 

и/или разрешено ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води във водоприемник 

Сухо дере.  

В изпълнение на условие 10.6.2. резултатите от мониторинга на смесен поток за всяко 

шестмесечие (производствени и дъждовни води) по условие 10.1.3.1. се документират в 

протоколи и съхраняват от Еколог район. За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не е 

извършван мониторинг на води. 

В изпълнение на условие 10.6.2.1. и прилагане на инструкцията по условие 10.1.3.3, в 

Таблица № 3 от Приложение № 1 от настоящия ГДОС е докладвано, че за периода 01.01.2016 

– 29.03.2016 г. не са извършвани СПИ и оценки на съответствието. 

В изпълнение на условие 10.6.3. няма докладвана информация поради липса на резултати от 

проведен мониторинг за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г.  по условие 10.1.3.1. е докладвана 

в Таблица № 3 от Приложение № 1 от настоящия ГДОС. 

Във връзка с изпълнение на условие 10.6.4. за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не са 

регистрирани течове и не е отчетена необходимост от предприемане на коригиращи действия 

съгласно инструкция по условие 10.3. За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. е извършена една 

проверка на канализационната мрежа за първо тримесечие от механошлосери, организирани 

от Технолог ГКА. След проверката Екологът описва резултатите в протокол. Информация за 

резултатите от проверките по условие 10.3. е включена като част от ГДОС. 

В изпълнение на условие 10.6.5. в Таблица № 1 от Приложение № 1 към настоящия ГДОС е 

докладвано, че за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не са изчислени замърсители и техните 

годишни количества, които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането 

и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), посочени в Таблица 10.1.3.4. 

В изпълнение на условие 10.6.6. няма изчислени данните за емитираните количества на 

замърсителите в отпадъчните води, за производството на единица продукт, за периода 

01.01.2016 – 29.03.2016 г. 

 

ЗАМЪРСИТЕЛ В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 

Общ органичен въглерод 

(ТОС) 

(като общ С или ХПК/3) 

Годишно количество 

замърсител 

Норма по Приложение 

II на Регламент  

№ 166/2006 г. 

Докладване  

по ЕРИПЗ 

[Kg/у] [Kg/y] Не 

- 50000,000 

 

В изпълнение на условие 10.6.7. на площадката на Компресорната Станция се съхранява за 

не по-малко от 6 години и се представя при поискване от компетентния орган информация 

по условия 10.6.2., 10.6.2.1. и 10.6.3. 
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4.4. Управление на отпадъците 

 

В изпълнение на условие 11.1.1. за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. образуваните отпадъци 

при работата на инсталацията по условие 2 не се различават по вид и не превишават 

количесвата, посочени в КР: 

 
Таблица 11.1. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код К-во 

по КР 

  [t/y] 

Генерира

но к-во 

за 

периода 

01.01.201

6 – 

29.03.201

6 г. 

[t/y] 

Съответст

вие 

Предвари

телно 

съхранява

не 

Съотве

тствие 

Оползотв

оряване, 

в т.ч. 

рецикли-

ране 

Съответст

вие 

Обезвр

еждане 

Съответ

ствие 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от 

черни метали 

12 01 

01 

0,07 

0,000 

Да  

Да – 

Площадка 

№ 13, 

Условие 

11.3.10 

 

Да 

 

 Условие 

11.5.1 

Да. Не е 

предаван 

отпадък 

 

Не  

 

Да 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от 

цветни 

метали 

12 01 

03 

0,02 

0,000 

 

Да 

Да – 

Площадка 

№ 13, 

Условие 

11.3.10 

 

Да 

 

Условие 

11.5.1 

 

Да. Не е 

предаван 

отпадък 

 

Не  

 

Да 

Излезли от 

употреба 

гуми 

16 01 

03  

0,85 

0,650 

 

Да 

Да – 

Площадка 

№ 15, 

Условие 

11.3.10 

 

Да 

 

 Условие 

11.5.1 

 

Да. 

Предаден 

на фирма 

 

Не 

 

Да 

Черни метали 16 01 

17 

2,0 

0,000 

Да Да – 

Площадка 

№ 29, 

Условие 

11.3.10 

 

Да 

 

Условие 

11.5.1 

 

 

Да. Не е 

предаван 

отпадък 

 

Не 

 

Да 

Наситени или 

отработени 

йонообменни 

смоли 

19 09 

05 

0.0175 

0,000 

Да Да – 

Площадка 

№ 31, 

Условие 

11.3.10 

Да Условие 

11.5.1 

Да. Не е 

предаван 

отпадък 

Не Да 

 

Таблица 11.2. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код К-во по 

КР 

 [t/y] 

Генериран

о к-во 

за периода 

01.01.2016 

– 

29.03.2016 

г. 

[t/y] 

Съотве

тствие 

Предварит

елно 

съхранява

не 

Съотве

тствие 

Оползот

воряван

е, в т.ч. 

рецикли

ране 

Съответст

вие 

Обезв

режда

не 

Съответс

твие 

Нехлорирани 

моторни и 

смазочни 

масла и масла 

за зъбни 

предавки на 

минерална 

основа 

13 02 

05* 

5,0 

0,000 

 

Да 

 

Да – 

Площадка 

№ 17, 

Условие 

11.3.8 

Да Условие 

11.5.1 

 

Да. Не е 

предаван 

отпадък 

Не Да 

Твърди 

остатъци от 

13 05 

01* 

1,0 
0,000 

 

Да 

 

Да – 

Да  

Условие 

 

Да. Не е 

Не Да 
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пясъкоуловит

ели и маслени 

– водни 

сепаратори 

(перлит) 

Площадка 

№ 17, 

Условие 

11.3.8 

11.5.1 предаван 

отпадък 

Утайки от 

маслоуловите

лни шахти 

13 05 

03* 

0,1 

0,000 

Да Не Да Условие 

11.5.1 

Да. Не е 

предаван 

отпадък 

Не Да 

Масло от 

маслно – 

водни 

сепаратори 

13 05 

06* 

0,1 

0,000 

Да Да – 

Площадка 

№ 17, 

Условие 

11.3.8 

Да Условие 

11.5.1 

Да. Не е 

предаван 

отпадък 

Не Да 

Маслени 

филтри 

16 01 

07* 

0,06 

0,000 

Да Да – 

Площадка 

№ 16, 

Условие 

11.3.10 

Да Условие 

11.5.1 

Да. Не е 

предаван 

отпадък 

Не 

Да 

Оловни 

акумулаторни 

батерии  

16 06 

01* 

0,3 

0,000 

Да Да – 

Площадка 

№ 27, 

Условие 

11.3.9 

Да Условие 

11.5.1 

Да. Не е 

предаван 

отпадък 

Не 

Да 

Флуоресцент

ни тръби и 

други 

отпадъци, 

съдържащи 

живак 

20 01 

21* 

2,2 Е - 5 

0,000 

Да Да – 

Площадка 

№ 28, 

Условие 

11.3.7 

Да Условие 

11.5.1 

Да. Не е 

предаван 

отпадък 

Не  

Да 

Излязло от 

употреба 

електрическо 

и електронно 

оборудване, 

различно от 

упоменатото 

в 20 01 21 и 

20 01 23, 

съдържащо 

опасни 

компоненти 

(части от 

електрически 

табла, от 

станции за 

катодна 

защита, от 

оборудване за 

управление и 

комуникация 

и от 

компютърна 

техника) 

20 01 

35* 

0,1 

0,081 

 

Да 

Да – 

Площадка 

№ 28, 

Условие 

11.3.7.1 

Да Условие 

11.5.1 

Да. 

Предаден 

на фирма 

Не 

Да 

Таблица 11.3. Строителни отпадъци 

Отпадък Код К-во по 

КР 

[t/y] 

Генериран

о к-во 

за периода 

01.01.2016 

– 

29.03.2016 

г. 

[t/y] 

Съответ

ствие 

Предвар

ително 

съхраня

ване 

Съответс

твие 

Оползотво

ряване, в 

т.ч. 

рециклира

не 

Съответ

ствие 

Oбезвр

еждане 

Съотве

тствие 

Смеси от 

бетон, 

тухли, 

керемиди, 

плочки, 

17 01 07 3,0 

0,000 

Да Не  Да Условие 

11.5.1 

 Услови

е 11.6.1 

Да  

Не е 

предава

н 

отпадъ
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фаянсови и 

керамични 

изделия, 

различни 

от 

упоменатит

е в 17 01 06 

к 

Таблица 11.4. Битови отпадъци 

Отпадък Код К-во по 

КР 

[t/y] 

Генериран

о к-во 

за периода 

01.01.2016 

– 

29.03.2016 

г. 

[t/y] 

Съответств

ие 

Оползотворява

не, в т.ч. 

рециклиране 

Съответст

вие 

Oбезврежд

ане 

Съответст

вие 

Смесени битови 

отпадъци 

20 03 01 12 2,640 Да Условие 11.5.1 ДА Условие 

11.6.1 

Да. 

Предаден 

на фирма 

 

В изпълнение на условие 11.2. на площадката не се разрешава приемане на отпадъци от 

външни фирми за третиране. 

В изпълнение на условие 11.3.1. всички отпадъци, образувани на площадката, се събират 

съгласно условие 11.1.1., съгласно изискванията на Наредба за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места. 

Изготвена е таблица към условие 11.1.1, посочена по - горе в настоящия ГДОС. 

В изпълнение на условие 11.3.2. образуваните на площадката отпадъци, посочени в условие 

11.1.1., се събират по схемата за разделно събиране на отпадъците, на местата за разделно 

събиране и в съответствие с нормативната уредба по околна среда. Изготвена е таблица към 

условие 11.1.1, посочена по - горе в настоящия ГДОС. 

В изпълнение на условие 11.3.3. при събиране на образуваните на площадката отпадъци, те 

не се подлагат на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на 

техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, поради 

липса на необходимост от това. 

В изпълнеие на условие 11.3.4. предварителното съхраняване на отпадъците съгласно 

условие 11.1.1. се извършва съгласно установените за това срокове, а именно: три години при 

последващо предаване за оползотворяване и една година при последващо предаване за 

обезвреждане. 

В изпълнеие на условие 11.3.5. предварителното съхраняване се извършва единствено за 

отпадъците, определени с условие 11.1.1., и на местата, определени за тази цел, посочени на 

актуализирано Приложение II.7.4 към Решение № 366-Н0-И0-А1/2013 г., при спазване 

изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и на опасни отпадъци. 

В изпълнение на условие 11.3.6. предварително съхраняване на опасните отпадъци, 

образувани от дейността на предприятието, се извършва в плътно затварящи се съдове, 

изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са 

обозначени с ясни надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно 

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията 

на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни 

отпадъци. 

В изпълнение на условие 11.3.7. предварително съхраняване на отпадък с код и 

наименование: 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, се 

извършва на площадка № 28, обозначена на актуализирано Приложение II.7.4 към Решение 

№ 366-Н0-И0-А1/2013г., разделно от другите отпадъци и при наличие на сяра в количество 

най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Площадката е покрита, оградена, обозначена 
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с ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея, и оборудвана със затворени 

съдове за съхраняване на счупени лампи и съдове за съхраняване или с транспортни 

опаковки, гарантиращи безопасното съхраняване на излезлите от употреба лампи. 

Повърхностите, върху които се поставят съдовете за съхраняване, да бъдат с 

водонепропускливо покритие.  

В изпълнение на условие 11.3.7.1. предварително съхраняване на отпадък с код и 

наименование: 20 01 35* - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 

различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (части от 

електрически табла, от станции за катодна защита, от оборудване за управление и 

комуникация и от компютърна техника), се извършва разделно, на покрита, оградена и 

обозначена с табели площадка № 28, обозначена на актуализирано Приложение II.7.4 към 

Решение № 366-Н0-И0-А1/2013 г. Забранява се смесването му с други отпадъци. 

Съхраняването на отпадъка се извършва в затворен контейнер. 

В изпълнение на условие 11.3.8. предварително съхраняване на следните отпадъци с код и 

наименование: 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 

минерална основа, 13 05 01* - Твърди остатъци от песъкоуловители и маслено – водни 

сепаратори (перлит) и 13 05 06* - Масло от маслено – водни сепаратори, се извършва на 

площадка № 17, обозначена на актуализирано Приложение II.7.4 към Решение № 366-Н0-И0-

А1/2013 г. Площадката да е бетонирана и оборудвана с приемателни съдове. Съдовете за 

предварително съхраняване да са затворени извън времето на извършване на манипулации, 

да не допускат разливане и/или изтичане, да са изработени от материали, невзаимодействащи 

с отработените масла и да са маркирани с надпис: “Отработени масла” и/или „Отпадъчни 

нефтопродукти”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за 

класификация на отпадъците. Площадката има ясни надписи за предназначението й и вида на 

отпадъците, които се третират в нея, разполага с налични количества сорбент и няма връзка с 

канализацията. 

В изпълнение на условие 11.3.9. предварително съхраняване на отпадъци с код и 

наименование: 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии (от електрическа система), се 

извършва на площадка № 27, обозначена на актуализирано Приложение II.7.4 към Решение 

№ 366-Н0-И0-А1/2013 г., която има трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ 

материал), единствено на закрито, в специализирани съдове, които са устойчиви спрямо 

веществата, съдържащи се в тези отпадъци и материалът, от който са изработени, не 

взаимодействат с тях, съдовете осигуряват вентилация на въздуха и са обозначени с надпис 

”Негодни за употреба батерии и акумулатори”. В непосредствена близост има наличност на 

абсорбент. Площадката е пожарообезопасена и няма връзка с канализацията. 

В изпълнение на условие 11.3.10. предварително съхраняване на отпадъци с код и 

наименование: 

-12 01 01 – Стърготини, стружки и изрезки от черни метали се извършва на площадка № 13, 

-12 01 03 – Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали се извършва на площадка № 13, 

-16 01 03 – Излезли от употреба гуми се извършва на площадка № 15, 

-16 01 17 – Черни метали се извършва на площадка № 29, 

-16 01 07* – Маслени филтри се извършва на покрита площадка № 16, 

-19 09 05 – Наситени или отработени йонообменни смоли се извършва на площадка № 31, 

обозначени на актуализирано Приложение II.7.4 към Решение № 366-Н0-И0-А1/2013 г., 

които имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за 

вида на отпадъка, който се третира в тях и са ясно отделени от останалите съоръжения в 

обекта. 

В изпълнение на условие 11.3.11. предварителното съхраняване на отпадъците се 

осъществява 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. 
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В изпълнение на условие 11.3.12. е изготвена и 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 отговорникът докладва резултатите от наблюдението на Еколог Район. Въз основа на 

подадената информация, Еколог Район ежемесечно изготвя Доклад за оценка на 

съответствие, в изпълнение на условие 11 от КР.  

За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. са извършени три ежемесечни оценки на 

съответствието на предварителното съхраняване на отпадъците, като не е установено 

несъответствие при предварителното съхраняване на отпадъците. Резултатите от проверките 

се документират от Еколога в ежемесечни доклади за оценка на съответствието. 

Компресорна Станция “Ихтиман” е в съответствие с изпълнение на условие 11.3.12. За 

периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. и няма необходимост от предприемане на коригиращи 

действия. 

Отпадъците на експлоатационните площадки на “Булгартрансгаз” ЕАД се съхраняват 

временно в доставените специализирани съдове за временно съхранение на производствени и 

опасни отпадъци, по обявена Процедура № 090-139/18.01.2010 г., и на база сключен договор 

№ 780/04.06.2010 г. между “Мева България” и “Булгартрансгаз” ЕАД. 

В изпълнение на условие 11.4.1. предаването за транспортиране на отпадъците по условие 

11.1.1. извън територията на площадката се извършва единствено на фирми, притежаващи 

разрешение по чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност, регистрационен документ по 

чл. 12 от ЗУО,  или Комплексно Разрешително, въз основа на писмен договор. 

Информация за транспортирането на образуваните отпадъци за периода 01.01.2016 – 

29.03.2016 г. е докладвана в Таблица № 5 от Приложение № 1 към настоящия ГДОС. 

В изпълнение на условие 11.4.2. при предаване на опасен отпадък за оползотворяване/ 

обезвреждане се изготвя “Идентификационен документ”, 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 публичните регистри, в случаите на предаване на 

опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане. 

В изпълнение на условие 11.4.2.1. са изготвени изброените по-долу документи и се 

предоставят на транспортиращата фирма, както и се съхраняват от Еколог район.                    

За производствени отпадъци се предоставя сертификат на товара (отпадъка) или 

съпроводителен документ; За опасни отпадъци се предоставят сертификат на товара 

(отпадъка) или съпроводителен документ; “Идентификационен документ”, 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 публичните регистри; “Писмени инструкции за 

действие при аварии”, в съответствие с Наредбата за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. 

В изпълнение на условие 11.4.3. е изготвена 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 периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. са извършени три ежемесечни оценки на 

съответствието за транспортиране на образуваните отпадъци и не е установено 

несъответствие. Резултатите от оценките на съответствието се документират в изготвен от 

Еколога ежемесечен доклад.  

Компресорна Станция “Ихтиман” е в съответствие с изпълнение на условие 11.4.3. за 

периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. Няма необходимост от предприемане на коригиращи 

действия За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г.  

В изпълнение на условие 11.5.1. отпадъците, образувани от дейността на предприятието, 

определени с условие 11.1.1., се предават за оползотворяване, в т.ч. и рециклиране 
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единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО за 

извършване на такава дейност или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор, 

за конкретния вид отпадък. 

В изпълнение на условие 11.5.2. е изготвена и се прилага инструкция за оценка на 

съответствието на оползотворяване, в т. ч. рециклиране на отпадъци с определените в 

условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За периода 01.01.2016 – 

29.03.2016 г. са извършени три ежемесечни оценки на съответствието за оползотворяване, в 

т.ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията изисквания. Не са установени 

несъответствия. Резултатите се описват от Еколога в ежемесечен доклад за оценка на 

съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с 

определените в условията на настоящото разрешително изисквания. Няма необходимост от 

предприемане на коригиращи действия за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г.  

В изпълнение на условие 11.6.1. предаване за обезвреждане на отпадъците, образувани от 

дейността на предприятието, определени с условие 11.1.1. от настоящото комплексно 

разрешително, извън територията на площадката става единствено на лица, притежаващи 

документ по чл. 67 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително, 

въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък. В изпълнение на условие 11.6.1. за 

обезвреждане се предават смесените битови отпадъци (За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. 

те са 2,640 т.), на база сключен договор с лицензирана фирма – концесионер за община 

Ихтиман “Ягуар – 02” ЕООД.  Компресорната Станция заплаща годишна такса смет на 

община Ихтиман.  

В изпълнение на условие 11.6.2. е изготвена 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 периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. са извършени три ежемесечни оценки на 

съответствието на обезвреждането. Не са регистрирани несъответствия и не е установена 

необходимост от предприемане на коригиращи действия. Оценките на съответствието са 

описани от Еколога в ежемесечни доклади. 

В изпълнение на 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 количествата на отпадъците, образувани на 

площадката се документират в ежемесечни справки от Еколога. 

В изпълнение на условие 11.7.2. е изработена и се прилага инструкция за измерване или 

изчисление на образуваните количества отпадъци, в съответствие с условията за 

наблюдение. 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 

разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия.  

Оценката на съответствието на годишните количества на генерираните отпадъци, с 

разрешените такива, се извършва от Еколога в Доклад за оценка на съответствие, в 

изпълнение на условие 11 от КР, който се изготвя след приключване на календарната година 

както и в Ежемесечна справка за отпадъците, в изпълнение на условие 11.7.3.  

Годишнатата оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци 

се извършва на базата на сумиране на количествата на образуваните месечни количества 

отпадъци и сравняване с годишната норма на съответния отпадък, заложена по КР. 

За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не е извършвана годишна оценка на съответствие. 

За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не са констатирани несъответствия. За периода 

01.01.2016 – 29.03.2016 г. Компресорна Станция “Ихтиман” е в съответствие с изпълнение на 
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условие 11.7.3. 

 

Количествата отпадъци за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. са докладвани в Таблица № 4 от 

Приложение № 1 към настоящия ГДОС. 

 

В изпълнение на 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 публичните регистри, издадена от 

министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.2013 г. са внесени в ИАОС в 

установените за това срокове.  

В изпълнение на условие 11.9.2. количествата образувани за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 

г.  отпадъци се документират от Еколог район и са докладвани в таблица № 4 от Приложение 

№ 1 от настоящия ГДОС.  

В изпълнение на условие 11.9.3. резултатите от оценката на съответствието по условие 

11.3.12., 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 изготвят от Еколога, 

съхраняват се на площадката и представят при поискване от компетентния орган.  

В изпълнение на условие 11.9.4. като част от настоящия ГДОС, по – горе са докладвани 

резултатите от ежемесечни проверки в съответствие с условие 11 от КР, брой и обект на 

проверките, установени несъответствия, причини, предприети мерки и мерки, които ще 

бъдат предприети. 

В изпълнение на условие 11.9.5. Екологът съхранява и представя при поискване от 

компетентните органи всяка информация, чието документиране се изисква с горните условия 

(условие № 11 - управление на отпадъците), за срок не по - кратък от пет календарни години, 

ако не е указано друго в съответната нормативна уредба.  

В изпълнение на условие 11.9.7. за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. има пренос на опасни 

отпадъци извън площадката и има количества на емитирн замърсител за производството на 

единица продукт. Замърсителя е подпрагов, според 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.  

 

ПРЕНОС НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН ПЛОЩАДКАТА за периода 01.01.2016 – 

29.03.2016 г. 

Наименование и код  

на отпадъка 

Годишен пренос 

извън 

площадката 

Допустим праг за 

опасни отпадъци, 

посочени в приложение 

II на  

Регламент № 166/2006 г. 

относно ЕРИПЗ 

Докладване  

по ЕРИПЗ 

 

 [ kg/y ]  [ kg/y ]  

Излязло от употреба ектрическо и 

електронно оборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, 

съдържащо опасни компоненти – код 

20 01 35* 

 

 

100,000 

 

 

2000,000 

 

 

 

Не 
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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). 

В изпълнение на условие 12.2.1. за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 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, поради периодиката, определена в КР. Измервания са извършени 

през изтеклата 2016 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 периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не са 

извършени мониторингови измервания на шум. 

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 периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не е извършвана оценка на съответствието и не е 

извършен мониторинг на шума, според периодиката, определена по КР.  

В изпълнение на условие 12.3.1. няма изготвена документация поради липса на извършен 

мониторинг на шума. 

В изпълнение на условие 12.3.2. за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не е изготвяна оценка  

на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка 

и в мястото на въздействие с разрешените такива.  

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; 

- В Таблица № 6  към Приложение № 1 от настоящия ГДОС е докладвано, че за периода 

01.01.2016 – 29.03.2016 г. не е извършван мониторинг на шума, според периодиката, 

определена в КР. 

 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

 

В Таблица № 7 от Приложение № 1 към настоящия ГДОС е представена информация, че 

подземните води на Компресорна Станция “Ихтиман” не са обект за мониторинг или 

водоползване. 

В изпълнение на условие 13.1.1.1. е изготвена и се прилага инструкция за периодична 

проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, 
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установяване на причините и отстраняване на течовете. Дежурният оператор ГКА прави 

външен оглед на маслените системи на ГТКА в Компресорна Станция “Ихтиман”. 

Резултатът от 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 13.1.3.4. от КР от Еколога. За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. няма 

констатирани течове и това е описано в посочените дневници. 

В изпълнение на условие 13.1.1.2. при констатиране на разливи и/или изливане на вредни и 

опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони), те 

се почистват/ преустановяват до 12 часа след откриването им. За периода 01.01.2016 – 

29.03.2016 г. не са установени разливи.  

В изпълнение на условие 13.1.1.3. на площадката са осигурени достатъчно количество 

подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта 

места – на територията на Компресорната Станция са разположени метални контейнери с 

абсорбент - пясък в Маслено Стопанство, които да се използват в случай на разливи. 

В изпълнение на условие 13.1.1.4. е изготвена и се прилага инструкция за отстраняване на 

разливи от вещества/ препарати, които могат да замърсят почвата/ подземните води и 

третиране на образуваните отпадъци. Всички възникнали разливи се документират от 

Еколога в Дневник за разливи, в изпълнение на условие 13.1.3.4. За периода 01.01.2016 – 

29.03.2016 г. не са установени разливи и липсата на такива се документира за периода на 

всяко тримесечие в описания дневник от Еколога. 

В изпълнение на условие 13.1.1.5. не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, 

технологично/ пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, 

до момента на отстраняването им. Няма установени течове от варели, тръбопроводи и др. и 

няма необходимост от ремонтни дейности За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г.  

В изпълнение на условие 13.1.1.6. извършването на товарно-разтоварни работи на 

площадката, които биха могли да доведат до течове/ изливания, единствено на определени за 

целта места, каквото е Маслено стопанство. 

В изпълнение на условие 13.1.1.7. не се извършва пряко или непряко отвеждане на 

замърсители, включително приоритетни и приоритетно опасни вещества в подземните води. 

В изпълнение на условие 13.1.1.8. при изграждане на конструкции, инженерно строителни 

съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с почвата/ 

подземните води и от които могат да бъдат замърсени, се забранява използването на 

материали съдържащи приоритетни вещества. 

 

 

Условие 13.1.2. Мониторинг на почвата 

 

В изпълнение на условие 13.1.2.1. собствения мониторинг на почви се провежда по 

описаните показатели, посочени в Таблица 13.1.2.2. и в посочените за това срокове. 

Пробовземането и анализите се извършват от акредитирани лаборатории. 

1. Точки на пробовземане: 3 бр. пунктове за мониторинг на почви: 

- МП № 1, с географски координати B - 42023’16.1”; L -23051’00.4” 

- МП № 2, с географски координати B - 42023’16.2”; L -23050’54.7” 

- МП № 3, с географски координати B - 42023’19.2”; L -23050’58.0” 

Таблица 13.1.2.2. 

Показател Честота Примерен метод за анализ 

pН 1 път на 3 години ISO 10390 

Нефтопродукти 1 път на 3 години БДС EN ISO 16703 

 

Схемата с означени пунктове за мониторинг на почви в три еднообразни екземпляра е 

утвърдена от РИОСВ - София и ИАОС в срок, с писмо Изх. № 022/12.01.2009 г. до РИОСВ - 
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София и до ИАОС.  

За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не е извършван собствен мониторинг на почвите на 

територията на площадката, в трите пункта за почвен мониторинг, според определената 

честота в КР. Мониторингът е извършен през изтеклата 2016 г. 

В изпълнение на условие 13.1.2.2. е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка 

на съответствието на данните от мониторинга на показателите по условие 13.1.2.1. и 

базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на 

концентрациите и предприемане на коригиращи действия. За периода 01.01.2016 – 

29.03.2016 г. не е извършен мониторинг на почвите и не е изготвена оценка на 

съответствието.  

В Таблица № 8 от Приложение № 1 към настоящия ГДОС е докладвано, че за периода 

01.01.2016 – 29.03.2016 г. не е извършван мониторинг на почвите. 

В изпълнение на условие 13.1.2.3. е изготвена и се прилага инструкция, съдържаща 

конкретни мерки за намаляване и предотвратяване на по-нататъшното замърсяване, в случай, 

че констатираното замърсяване, е следствие от дейността на инсталациите по условие 2.  

Не е отчетено замърсяване на почвите за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г.  

В изпълнение на условие 13.1.3.1. Екологът документира и съхранява на площадката на 

Компресорната Станция резултатите от изпълнението на инструкциите по условие 13.1.1.1., 

условие 13.1.1.4., условие 13.1.1.8. и ги предоставя при поискване от компетентните органи. 

В изпълнение на условие 13.1.3.2. Екологът документира в Протокол и съхранява на 

площадката резултатите от собствения мониторинг на почви, по условие 13.1.2.2., и ги 

предоставя при поискване от компетентните органи. За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не 

е извършен мониторинг на почвите, според периодиката, определена в КР. 

В изпълнение на условие 13.1.3.3. е изготвена и се прилага инструкция за документиране и 

съхраняване на резултатите от периодичната оценка на: 

- съответствие/ несъответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото 

състояние; 

- причините за регистрираните несъответствия; 

- предприетите коригиращи действия/ предвидени коригиращи действия. 

Екологът прави оценката на съответствие след получаване на данните от анализа от 

акредитирана лаборатория. Резултатите от периодичната оценка на състоянието на почвите 

се документират в Протокол, съхранен от Еколога, в който се съдържа следната информация: 

пункт за мониторинг, показатели за мониторинг, базово състояние/дата, резултати от 

мониторинг/дата, оценка на съответствие - съответствие/несъответствие на количеството 

замърсители в почвата и базовото състояние. Измерванията през първата година служат като 

базисни показатели/базово състояние/. След извършване на следващия мониторинг на 

състоянието на почвите, резултатите се сравняват с базовото състояние и се отчита 

замърсяването на почвите през следващите три години. При установено несъответствие, 

Екологът го документира в Лист за отклонение – протокол за оценка на съответствието, в 

който се съдържа следната информация: дата, причини за несъответствие, коригиращо 

действие, ръководител, подпис. За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не е извършен 

мониторинг на почвите, според определената по КР периодика. 

В изпълнение на условие 13.1.3.4. екологът води Дневник с данни за датата и часа на 

установяване на 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. Дневникът се води на тримесечие от 

Еколога, като За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не са констатирани разливи. Липсата на 

разливи се документира на всяко тримесечие в Дневника. 
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В изпълнение на условие 13.1.3.5. резултатите от анализа на състоянието на почвите (базово 

състояние, извършено през 2009 г.) по определените в Таблица 13.1.2.2. показатели са 

описани в таблицата: 

 

През 2009 г. е извършен анализ на почвите - базово състояние и резултатите са както следва: 
 

Показател 

Концентрация в почвите  

(базово състояние, извършено 2009 г.),  

съгласно КР 

Пробовземна точка 

Активна реакция /рН/ 
7,53 ± 0,10  

Пункт № 1  

Тревна площ до Маслоуловител 

Нефтопродукти 

[Mg/kg] 26,47 ± 1,32  
Пункт № 1 

Тревна площ до Маслоуловител 

 
 

 

Активна реакция /рН/ 
7,33 ± 0,10  

Пункт № 2  

Тревна площ пред КМУ 

Нефтопродукти 

[Mg/kg] 11,03 ± 0,55   
Пункт № 2  

Тревна площ пред КМУ 

 
 

 

Активна реакция /рН/ 
8,04 ± 0,10  

Пункт № 3 

Тревна площ до Септична Яма   

Нефтопродукти 

[Mg/kg] 22,08 ± 1,10  
Пункт № 3 

Тревна площ до Септична Яма   

 

В изпълнение на условие 13.1.3.6. в Таблица № 8 от Приложение № 1 към настоящия ГДОС е  

докладвано, че за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не е провеждан мониторинг на почвата, 

съгласно с периодиката, определена в КР.  

В изпълнение на условие 13.1.3.7. в настоящия ГДОС е докладвано, че за периода 01.01.2016 

– 29.03.2016 г. не е извършен мониторинг на почвите, в трите съгласувани пункта за почвен 

мниторинг, според КР. 

В изпълнение на условие 13.1.3.8. обобщени данни от изпълнението на всички инструкции са 

докладвани по-горе в настоящия ГДОС.  

 

 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР)  

 

През м. ноември 2016 г. модернизацията на КС „Ихтиман“, състояща се в монтирането и 

въвеждането в експлоатация през на един брой нискоемисионен ГТКА на фирмата Solar –– 

USA приключи успешно. В схемата на работа на КС „Ихтиман” беше включен новият ГТКА 

предвиден да работи приоритетно, както поради много по-добрите му технически и 

експлоатационни показатели, така и поради изключителните му екологични параметри. 

Предвидено е новият ГТКА да докаже в работни условия своята надеждност. Останалите 3 

броя стари ГТКА ще бъдат оставени в студен резерв, като само в случай на профилактика, 

аварийно спиране или ремонтни дейности те ще бъдат пускани в експлоатация, т.е. 

заместващи мощности осигуряващи непрекъснатия режим на преноса на природен газ и 

надеждността на газопреносната система за транзитен пренос.   

 

 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

 

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

01.01.2016 – 29.03.2016 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 периода 01.01.2016 – 29.03.2016 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 за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г., което е 

документирано от Еколога в Дневника по условие 14.3. на всяко тримесечие. 

Документацията се съхранява и 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 периода 01.01.2016 – 29.03.2016 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 периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не е възникнала 

необходимост от попълването на дневника от еколога.  

В изпълнение на условие 14.6. за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не е възникнала крупна 
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производствена авария с опасност за здравето на хората и околната среда. 

Информация за липса на аварии за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 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 периода 01.01.2016 – 29.03.2016 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 

01.01.2016 – 29.03.2016 г., поради липса на необходимост от такава актуализация. 

В изпълнение на условие 14.12. за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 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 01.01.2016 – 29.03.2016 

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 периода 01.01.2016 – 29.03.2016 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 периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г., е отразена в Таблица № 10 към 

Приложение № 1 от настоящия ГДОС. 
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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 Годишния 

доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно Разрешително № 

366 – Н0/2008 г. на “Булгартрансгаз” ЕАД, за обект Компресорна Станция “Ихтиман”. 

 

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

този доклад на трети лица. 

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕГОВ.......................................................................... 
 
Изпълнителен директор  
на „Булгартрансгаз” ЕАД 
 

 

 

Дата: ............................. 

 

 

Съгласували:  

 

Пламен Иванов ..........................................................................  

Началник Главно управление “Техническа експлоатация” 

 

 

Христо Митков ...................................................................... 

Ръководител Югозападен Експлоатационен Район “Ихтиман” 

 

 

Петя Богатинова ........................................................................ 

Ръководител сектор “Опазване на околната среда” 

 

 

Изготвил: 

 

Ани Барова ................................................................... 

и.д. Еколог, Югозападен Експлоатационен Район “Ихтиман” 
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Приложение № 1 

 

       ТАБЛИЦИ: 

Таблица 1.  Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

Таблица 2.  Емисии във въздуха 

Таблица 3.  

 

Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, 

битово - фекални и/или дъждовни) във водни 

обекти/канализация 

Таблица 4.  Образуване на отпадъци 

Таблица 5.  Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Таблица 6.  Шумови емисии 

Таблица 7.  Опазване на подземни води 

Таблица 8.  Опазване на почви 

Таблица 9.  Аварийни ситуации 

Таблица 10.  
Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 

инсталациите, за които е издадено КР 

  

Приложение №2 

 

Методика за изчисляване на годишното количество 

замърсители в атмосферния въздух и отпадъчните води 
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Приложение № 1 

           Таблица № 1 

 

Таблица № 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. на КС 

“Ихтиман” 

Неприложимо във връзка с писмо с Изх. № 26-00-9469 от 29.08.2016 г. на РИОСВ 

София. 

 

    

 

Емисионни прагове (колона 1) 

Праг за 

пренос на 

замърсите

ли извън 

площ. 

(колона 2) 

Праг за 

производс

тво, 

обработка 

или 

употреба 

(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) 

 

- 

(0,000) 

M 

 
   

8#  

Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 

- 

(0,000) 

M 

 
   

11#  

Серни оксиди 

( SOX /SO2 ) 

 

- 

(0,000) 

M 

 

 
   

76#  Общ органичен 

въглерод (ТОС) 

(като общ С или 

ХПК/3) 

  

- 

(0,000) 

M 

   

 

М - измерена стойност 
 

Забележка: Стойностите на замърсителите за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. са подпрагови и не 

подлежат на докладване по ЕРИПЗ 
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Приложение № 1 

           Таблица № 2 

 

 

 

Таблица № 2.   Емисии в атмосферния въздух за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г.             

от площадката на КС “Ихтиман” 

  

 

 

 

Изпускащо устройство № 1  

 

Източник на отпадъчни газове: Газотурбинен компресорен агрегат № 1 

Параметър 

 

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 
-  

NO2 
mg/Nm3 75 не - 

Веднъж  

годишно 
- 

 

 

 

Изпускащо устройство № 2 

 

Източник на отпадъчни газове: Газотурбинен компресорен агрегат № 2 

Параметър 

 

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 
- 

NO2 
mg/Nm3 75 не - 

Веднъж  

годишно 
- 
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Изпускащо устройство № 3 

 

Източник на отпадъчни газове: Газотурбинен компресорен агрегат № 3 

Параметър 

 

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 
- 

NO2 
mg/Nm3 75 не - 

Веднъж  

годишно 
- 

 

 

 

Изпускащо устройство № 4 

 

Източник на отпадъчни газове: Водогреен котел № 1 и Водогреен котел № 2 

Параметър 

 

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 250 не - 

Веднъж 

годишно 
- 

 
 
 

 

 
*За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не са извършвани СПИ на емисии в атмосферата за обект КС „Ихтиман“   
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Приложение № 1 

                      Таблица № 3 

Таблица № 3.  Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово - фекални 

и/или дъждовни) във водни обекти/канализация за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. от 

площадката на КС “Ихтиман”  

I. Точка на заустване № 1 – Сухо дере, с географски координати В 42023/19,9//; L 23051/11,9//, 

посочена на Приложение № I.Б – 2.3.2 - 2 (Обща районна схема на ВиК мрежите): 

Мониторинг за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г.    

Точка на заустване (ТЗ) № 1 – Сухо дере  

Параметър Единица 
НДЕ,         

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Дебит на 

отпадъчните 

води  

м3/ден 

м3/час 

м3/год 

16  

- 

1 100  

- 

- 

- 

Веднъж на шест 

месеца  
- 

рН 
 6,0 – 8,5 - 

Веднъж на шест 

месеца 
- 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 50 - 

Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти mg/dm3 0,3 - 
Веднъж на шест 

месеца 
- 

ХПК mg/dm3 - - 
За докладване по 

ЕРИПЗ 
- 

 

II. Точка на пробовземане: ПТ 2 с координати В 42023/18,7//; L 23050/58,2//  на изход на площадката 

на КС Ихтиман, посочена на Приложение № II.6.1.1.- 2 (Канализация на площадката): 

Мониторинг за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. 

Точка на пробовземане: ПТ 2 на изход на площадката 

Параметър Единица 
НДЕ,         

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съот- 

ветствие 

Дебит на 

отпадъчните 

води  

м3/ден 

м3/час 

м3/год 

- 

- 

- 

- -  - 

рН 
 6,0 – 8,5 

 

- 

Веднъж на шест 

месеца 
- 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 50 

 

-  

Веднъж на шест 

месеца 
- 

Нефтопродукти mg/dm3 0,3 

 

- 

 

Веднъж на шест 

месеца 
- 

ХПК mg/dm3 - - 
За докладване 

по ЕРИПЗ 
- 

 
*За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не е извършван мониторинг води за обект КС „Ихтиман“                                                                           
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    Приложение № 1 

                                                                                                                Таблица № 4 
 

Таблица № 4.  Образуване на отпадъци за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. на площадката на  

               КС “Ихтиман” 

 

 

  

 

Код 

 

 

Количество за периода 

01.01.2016 – 29.03.2016 

г. 

Годишно 

количество за 

единица продукт 

Предварителн

о съхранение  

на площадката 

 

 

Транспортиране  

собствен 

транспорт / 

външна фирма 

 

 

 

Съответст

вие 

 
Отпадък 

 

Количества 

определени с 

КР ,  t /y 

Реално 

измерено, 

t /y 

Колич. 

Опреде

лени 

сКР* 

Реално 

измерено, 

t/m2 

Стърготини, стружки 

и изрезки от черни 
метали 

12 01 01 

 
 

 

 
0,07 

0,000   

 
 

 

Да  
 Площадка № 13  

"Метал Трейд 66" 

ООД, гр. Перник 
ДА 

Стърготини, стружки 

и изрезки от цветни 

метали 

12 01 03 

 
 

0,02 0,000   

 
 

Да 

 Площадка № 13  

 

не 

 

ДА 

Излезли от употреба 

гуми 
16 01 03 

 

0,85 0,650   
 

Да 

Площадка № 15 
 

"Метал Трейд 66" 

ООД, гр. Перник 

ДА 

Черни метали 16 01 17 

 

 

2,0 0,000   

 

 

Да 
Площадка № 29 

 

не 

 

ДА 

Наситени или 

отработени 
йонообменни смоли 

19 09 05 

 
 

0,0175 0,000   

 
 

Да 

Площадка № 31 
 

 

не 

 

ДА 

Нехлорирани моторни 

и смазочни масла на 

минерална основа 

13 02 05* 

 

 

5,0 0,000   

 

 

Да 
Площадка № 17  

 

не 

 

ДА 

Твърди остатъци от 

пясъкоуловители и 

маслени – водни 
сепаратори  

13 05 01* 

 

 

 
1,0 

 

0,000   

 

 

Да  
Площадка № 17 

 

не 

 

ДА 

Утайки от 

маслоуловителни 
шахти 

13 05 03* 

 

0,1 

0,000   

 

Не не ДА 

Масло от маслено-
водни сепаратори 

13 05 06* 

 

0,1 
0,000   

 

Да  
 Площадка № 17 

 

не 

 

ДА 

Маслени филтри 16 01 07* 0,06 
0 

  
 не ДА 

 

Маслени филтри 
16 01 07* 

 

0,06 
0,000   

 

Да  
Площадка № 16 

 

  

не   

ДА 

 

 

Оловни акумулаторни 
батерии  

 

16 06 01* 

 

 

0,3 0,000   

 

Да 

Площадка № 27 

 

не 

 

ДА 
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Флуоресцентни тръби 

и други отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* 

 

 
 

2,2 Е - 5 
0,000   

 

 
Да  

Площадка № 28 

 

не 

 

ДА  

Излязло от употреба 
електрическо и 

електронно 

оборудване, различно 
от упоменатото в 20 

01 21 и 20 01 23, 

съдържащо опасни 
компоненти (части от 

електрически табла, 

от станции за катодна 
защита, от оборудване 

за управление и 

комуникация и от 
компютърна техника) 

20 01 35* 

 
 

 

 
 

 

0,1 
0,081   

 
 

 

 
 

 

Да  
 Площадка № 28  

 

 

 

 

"Метал Трейд 66" 

ООД, гр. Перник 

 

 

 

 

ДА 

Смеси от бетон, 
тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и 

керамични изделия, 
различни от 

упоменатите в 17 01 

06 

 
 

 

 
17 01 07 

 

3 0,000   

 

 

Не 

 
 

 

 
не 

 

 

ДА 

 
 

Смесени битови 

отпадъци 

 
 

 

20 03 01 

 
 

 

12 2,640   

 

Не 

 

“Ягуар - 02” ЕООД 

гр. Ихтиман 

 

 

ДА 

 

 

Забележка:  * - няма норма в КР 
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Приложение № 1 

                                                                                                                            Таблица № 5 

 

 

Таблица № 5.  Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за периода 01.01.2016 – 

29.03.2016 г. за КС “Ихтиман” 

Отпадък Код 
Оползотворяване на 

площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външната фирмата 

извършваща операцията по 

оползотворяване/ обезвреждане 

Съответст

вие 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 Не Не 

D1 - Предаване за обезвреждане 

на “Ягуар - 02” ЕООД - гр. 

Ихтиман, на база сключен 

договор. Предаден отпадък – 

2,640 т. 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Излезли от 

употреба гуми 
16 01 03 Не Не 

R13- Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R12. 

Предаване за олзотворяване и 

последващо обезвреждане на 

“Метал Трейд 66” ООД - гр. 

Перник. Предаден отпадък – 

0,650 т.  (генерирани м. 
Февруари, 2016 г.) 

 

Да 

Излязло от 

употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване, 

различно от 

упоменатото в 

20 01 21 и 20 01 

23, съдържащо 

опасни 

компоненти 

(части от 

електрически 

табла, от 

станции за 

катодна защита, 

от оборудване 

за управление и 

комуникация и 

от компютърна 

техника) 

20 01 35* Не Не 

R13- Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R12. 

Предаване за олзотворяване и 

последващо обезвреждане на 

“Метал Трейд 66” ООД - гр. 

Перник. Предаден отпадък – 

0,100 т. (0,019 т. – съхранени от 

минали години и 0,081 т. 

генерирани м. Февруари, 2016 г.) 

 

 

 

Да 
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Приложение № 1 

            Таблица № 6 

Таблица № 6. Шумови емисии за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. на КС 

“Ихтиман” 

 

Място на измерването 
Ниво на звуково 

налягане в dB (А) 

Измерено през 

деня/вечерта/но

щта 

 

Съответствие 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Няма извършен мониторинг за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. 
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Приложение № 1 

                                                                                                                             Таблица № 7 

 

 

 

Таблица № 7. Опазване на подземните води за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. на КС 

“Ихтиман” 

 

 

 

Показател 

 

Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземните 

води,  

съгласно КР 

 

Резултати  

от мониторинг 

 

Честота  

на мониторинг 

 

Съответствие 

      

 

 

 
Забележка: Подземните води на КС “Ихтиман” не са обект за мониторинг или водоползване. 
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Приложение № 1 

            Таблица № 8 

Таблица № 8. Опазване на почви за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. на КС 

“Ихтиман” 

 

 

Показател 

Концентрация в 
почвите (базово 

състояние), 
съгласно КР 

 
Пробовземна 

точка 

 
Резултати от 
мониторинг* 

 
Честота на 
мониторинг 

 
Съответствие 

 
 

 
 

  

* Определянето на базовото състояние на почвите е извършено през 2009 г., а мониторинг на 

почвите е извършен за последен път през 2015 г. и докладван в ГДОС 2015 г., според 

периодиката, определена в КР. 
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Приложение № 1 

           Таблица № 9 

 

Таблица № 9.  Аварийни ситуации за отчетната 2016 г. на КС “Ихтиман” 

 

Дата 

на инцидента 

Описание 

на инцидента 
Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

      

За периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. не са регистрирани аварийни ситуации с 

последствия за околната среда. 
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Приложение № 1  

                                                                                                         Таблица № 10 

 

 

 

Таблица № 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на  нсталациите,   

за която е предоставено КР за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. 

 

 

Дата на 
оплакването 

или 
възражението 

Приносител на 
оплакването 

Причини 
Предприети 

действия 
Планирани 
действия 

Органи, които 
са уведомени 

      

 

 

 

 

Няма регистрирани оплаквания и възражения за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. 
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Приложение № 2 

М   Е   Т   О   Д   И   К   А 

 ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ КОЛИЧЕСТВА 

ЗАМЪРСИТЕЛИ В ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 – 29.03.2016 г. 

 

Изчисляване на годишните количества замърсители в атмосферния въздух – 

неприложима за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. Неприложимо във връзка с писмо с 

Изх. № 26-00-9469 от 29.08.2016 г. на РИОСВ София. Няма изчислени замърсители в 

атмосферния въздух за периода. 

Методиката се основава на Доклада за резултатите от проведените през отчетната година 

собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от 

организирани неподвижни източници.  

 

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 № 366-Н0/2008г. 

 

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 № 366-

Н0/2008г. 

 

      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 № 366-Н0/2008г. 
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2. Изчисляване на годишните количества замърсители в отпадъчните води – 

неприложима за периода 01.01.2016 – 29.03.2016 г. Неприложимо във връзка с писмо с 

Изх. № 26-00-9469 от 29.08.2016 г. на РИОСВ София. Няма изчислени замърсители в 

отпадъчвите води за периода. 

 

2.1.      ОБЩ ОРГАНИЧЕН  ВЪГЛЕРОД , ИЗРАЗЕН  КАТО ХПК/3  

 

 Методиката се основава на протоколи от изпитване на водите, заустени във 

водоприемник Сухо Дере. 

 

Формула за изчисляване: 

Е = Q x ( C : 3 x 10-3 ), където 

 

       Е – Количеството емитиран замърсител за първото или за второто шестмесечие, 

              т.е. Е = Е1 + Е2 

       Q – Количество заустени води за периода на съответното шестмесечие, m3 

       С  – Емисия, измерена периода на съответното шестмесечие на отчетната година, 

mg/dm3  

       10-3 – Коефициент за превръщане:  mg/dm3  kg/m3 

 

 

 

  

 


