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 1.    Увод  

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

ИЗТОК 2” ЕАД е изготвен на основание чл. 125, ал.1, т.6 от ЗООС и Условие 

5.10.1. от  КР№476-Н0/2013г. съгласно които Дружеството се задължава да 

изготвя и представя ежегодно в РИОСВ - гр. Стара Загора Годишен доклад за 

изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително 

в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася.   

Годишният доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, 

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

МОСВ: „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”.  

Докладът включва резултати от проведения собствения мониторинг през 

периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. и обобщена информация за изпълнение 

на условията в КР, подлежащи на годишно докладване. 

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в 

съответствие с цитирания по-горе образец на годишен доклад, като е спазена 

номерацията на разделите и таблиците.  

1.1 Наименование на инсталацията, за която е издадено КР  

Депо за неопасни отпадъци с код и наименование 10 01 05 - твърди 

отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризацията на 

отпадъчни газове (гипс от СОИ) на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД - т 5.4 от 

Приложение №4 към ЗООС (Депа приемащи над 10т за денонощие отпадъци, 

или с общ капацитет над 25 000, с изключение на депата за инертни отпадъци).  

1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията: 

ТЕЦ „МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД 

Област:  Стара Загора 

Община: Раднево 

6265 с. Ковачево  

1.3 Регистрационен номер на КР: 

КР № 476-Н0/2013г. 

1.4 Дата на подписване на КР: 

18.11.2013г. 

1.5 Дата на влизане в сила на КР: 

06.12.2013г. 
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1.6 Данни за оператора на инсталацията/притежател на разрешителното: 

Оператор:  „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД 

Изпълнителен директор - инж. ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИНЧЕВ 

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

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

Тел.:   042/662 214; 042662014  

Факс:   042/662 000; 042/662 507 

 e-mail: tec2@tpp2.com 

1.8 Лице за контакти: 

инж. Даниела Николова - Ръководител отдел „Екология” 

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

Тел.:    042/662 600 

Факс:   042/662 000; 042/662 507 

e-mail:  d.nikolova@tpp2.com   

1.9 Кратко описание на дейностите/процесите, извършвани в 

инсталацията в обхвата на разрешителното 

Депо за неопасни отпадъци с код и наименование 10 01 05 - твърди 

отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризацията на 

отпадъчни газове (гипс от СОИ) на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД  (ДНО) се 

изгражда на 4 етапа (4 секции). Секциите се изграждат и запълват 

последователно по реда на номерацията им, като всяка следваща секция трябва 

да бъде напълно подготвена към момента на запълване на предходната. 

Към 31.12.2019г. е изградена І-ва секция от ДНО. 

В съответствие с изискванията на Наредба №6 от 27.08.2013г. за 

условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, са 

извършени следните задължителни мероприятия: 

 Изграждане на оградни и разделителни диги; 

 Изграждане на долен изолационен екран, включващ следните 

задължителни елементи: 

- изолационна мембрана; 

- дренажна система за инфилтрат.  

 Изграждане на оросителна система 

 Изграждане на външна отводнителна система 

 Изграждане на горен изолационен екран след запълване на съответната 

секция, включващ следните задължителни елементи: 

mailto:tec2@tpp2.com
mailto:d.nikolova@tpp2.com
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- мизолационна мембрана; 

- дренажна система (дренажен пласт); 

- рекултивационен пласт. 

 Мониторингова система 

 Оградни и разделителни диги  

Предназначението на дигите е да подпрат  насипа от гипс, да създадат 

условия за закотвяне на долния изолационен екран, да разделят условно 

замърсените води от чистите повърхностни води и да не позволят на чистите 

води да навлизат в депото.  

 Долен изолационен екран, включващ следните задължителни 

елементи: 

- минерален запечатващ пласт; 

- изолационна геомембрана - полиетилен висока плътност с UV 

устойчивост; 

- дънна дренажна система за инфилтрат състояща се от дренажни 

смукатели, колектори и ретензионни резервоари за инфилтрат. 

Предназначението на дънната дренажна система за инфилтрат е да 

отвежда попадналите в чашата на депото води, които след контакта си с 

отпадъка се превръщат в инфилтрат. Състои се от дренажни смукатели и 

колектори и се зауства в ретензионни резервоари  за инфилтрат.  

Събраните в ретензионните резервоари води захранват оросителната 

система. 

 Оросителна система 

Оросителната система е полустационарна и служи за намаляване на 

праховите емисии при ветровито и сухо време в зоните, които още не са 

покрити с горен изолационен екран. Тези зони се оросяват само при 

необходимост. Към ретензионния басейн има шахта с помпа  за захранване на 

оросителната система. 

Събраният инфилтрат се използва за оросяване на депонирания отпадък.  

Оросителната система се състои от: 

- Главен оросителен тръбопровод; 

- Оросителен тръбопровод; 

- Оросително крило. 

Главният оросителен тръбопровод започва от помпената шахта, 

разположена в близост до резервоара за инфилтрат, качва се на дигата и 

преминава по короната на дигата. Оросителният тръбопровод започва от края на 
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главния оросителен тръбопровод и се наставя с напредването на насипването на 

клетката, като накрая на оросителния тръбопровод се монтира оросително 

крило.  

Горен изолационен екран 

 Изгражда се след запълване на съответната секция.  

 Горният изолационен екран служи да затвори депото и да създаде условия 

за изпълнение на биологична рекултивация. Екранът се състои от следните 

елементи: 

- Минерален запечатващ слой с дебелина 60 см. Изпълнен от 

уплътнена глина в съответствие с изискванията за изпълнение на дигите и 

минералния запечатващ пласт от долния изолационен екран; 

- Дренажна система, включваща пласт от дренажен материал (речен 

чакъл фракция 16-32 мм) с дебелина 50 см и дренажни тръби. Дренажните тръби 

се заустват в предпазните канавки за чисти повърхностни води; 

- Рекултивационен пласт от неуплътнени земни почви и хумус с 

дебелина 200 см. 

Мониторингова система 

Състои се от геодезическа част за следене на преместванията на 

отпадъчното тяло, наблюдателни кладенци  за следене на влиянието на депото 

върху подземните води.  

Експлоатацията на Депо за неопасни отпадъци се осъществява чрез 

следните дейности и основни операции: 
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ГДГ - (гипсоотвал за депониране на гипс) 
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1.10 Производствен капацитет инсталацията 

№ Инсталация 
Капацитет Капацитет 

Депонирани 

отпадъци от 

началото на 

експлоатацията 

Депонирани 

отпадъци за 

2019г. 

[t/24h] [t] [t] [t/24h] 

1. 

Депо за неопасни 

отпадъци с код и 

наименование 10 01 05 - 

твърди отпадъци от 

реакции на основата на 

калций, получени при 

десулфуризация на 

отпадъчни газове (гипс от 

СОИ) на „ТЕЦ МАРИЦА 

ИЗТОК 2“ ЕАД, 

включващо: 

- І Секция;  

- ІІ Секция; 

- ІІІ Секция; 

- IV Секция 

8 640 16 540 000 - - 

На  ДНО през 2019г. не е депониран отпадък код 10 01 05 - твърди 

отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризацията на 

отпадъчни газове. 

1.11 Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението 

на околната среда: 

Опазването на околната среда е приоритетна задача за Висшето 

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

околната среда и екологосъобразното управление на отпадъците са основни 

задачи пред целия колектив на дружеството.  

В дружеството отдел „Екология” е структурно обособена организационна 

единица на пряко подчинение на Изпълнителния директор. 

Отдел „Екология” осъществява постоянна координация, контрол и 

провеждане на мерки за осигуряване функционирането, поддържането и 

подобряването на системата за управление на околната среда.  

Функцията на отдел „Екология” е да координира, контролира и отчита 

дейностите по управление на околната среда - организира провеждането на 

собственият мониторинг, залегнат в КР№476-Н0/2013г. анализира и докладва 

резултатите от оценката на съответствие за изпълнение на условията на 

КР№476-Н0/2013г., в зависимост от потребностите определя и заявява темите за 

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

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

опазване на околната среда, оказва методическа помощ по въпроси отнасящи се 
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до управлението на околната среда, осигурява необходимите контакти с 

контролните и висшестоящи органи по въпроси свързани с околна среда.  

В управлението на околната среда участват всички ръководители на 

цехове/отдели в зависимост от спецификата на дейността в съответната 

структурна единица. 

Определени са лицата отговорни за изпълнението на условията в 

разрешителното и персонал, ангажиран с конкретни дейности по изпълненията 

на условията в Комплексното разрешително.  

1.12 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията: 

Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ)  

гр. Стара Загора 

Адрес: 

ул. „Стара планина” №2, П.К 143 

6000 гр. Стара Загора 

1.13 БД на чиято територия е разположена инсталацията 

Басейнова дирекция (БД ) „Източнобеломорски район“ 

Адрес:  

ул. „Янко Сакъзов” № 354000  

гр. Пловдив 

 

 2.    Система за управление на околната среда
 

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

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

работа,  която отговаря на изискванията на Условие 5 от  КР№476-Н0/2013г. 

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

 предотвратяване и ограничаване на вредните въздействия върху 

компонентите на околната среда, чрез прилагане на най-добри налични техники; 

 спазване на приложимите правни и други изисквания; 

 ефективно и рационално използване на природните и енергийни ресурси; 

 интегриране на задълженията по СУОС в рамките на линията на 

управление; 

 осигуряване на необходимото обучение на персонала за повишаване на 

компетентността, за осъзнаване на личната отговорност за опазване на 

околната среда; 

 системно наблюдение на компонентите на околната среда; 

 подобряване управлението на отпадъците; 
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 осигуряване на прозрачност и коректност във взаимоотношенията с 

всички заинтересовани страни; 

 постоянно подобряване на СУОС за постигане на непрекъснато 

повишаване на резултатността спрямо околната среда. 

Дружеството има изградена и непрекъснато подобряваща се Система за 

управление на околната среда (СУОС) сертифицирана съгласно международния 

стандарт ISO 14001:2015 от сертифициращия орган TÜV Rheinland Cert GmbH. 

2.1  Структура и отговорности 

В съответствие с Условие 5.1.1. и 5.1.2. е определен персоналът, който 

извършва конкретни дейности по изпълнение на всяко едно от условията в КР и 

лицата отговорни за изпълнение на условията.  Изготвени са списъци, които  се 

актуализират при всяка промяна на персонала или отговорностите. 

2.2  Обучение 

Съгласно Условие 5.2.1. е разработена инструкция за ежегодно 

определяне на потребностите от обучение на персонала и изготвяне на годишни 

програми за обучение. През годината е осигурено обучение на персонала, 

обхванат от системата.  

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

„Компетентност и обучение”, съгласно изискванията на интегрираната система 

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

нуждата от обучение и заявява обучението на персонала, съгласно ПР 7.2-1-123 

- „Компетентност и обучение”. 

Обученията за поддържане и повишаване квалификацията и 

компетентността на персонала в дружеството се провеждат съгласно 

изискванията на процедурата.  

2.3 Обмен на информация 

В съответствие с Условие 5.3 на площадката се поддържа актуална 

информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в 

разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на 

работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички 

служители. 

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

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

„Обмен на информация със заинтересовани страни извън дружеството” от ИСУ, 

определящи реда, правомощията и отговорностите при обмен на информация 

между всички заинтересовани страни (включително и персонала в 

дружеството), касаещи изискванията, функционирането и резултатността на  

Интегрираната системата за управление на качеството, околната среда и здраве 

и безопасност при работа. 
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2.4  Документиране  

 Съгласно Условие 5.4.1. на територията на дружеството под формата на 

електронен регистър е изготвен и се поддържа в актуално състояние списък на 

нормативната уредба по околна среда. Списъка с нормативната уредба се 

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

Списъкът е на разположение при поискване от Компетентния орган. 

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

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

система за управление, включваща реда, пълномощията и отговорностите при 

заявяване, разработване, утвърждаване, разпространение, изменение, 

съхранение и архивиране на документите и записите, задължителна за целия 

персонал на дружеството. 

Документите, отнасящи се до опазването на околната среда и изпълнение 

на условията на комплексното разрешително (кореспонденция, инструкции, 

регистри, протоколи издадени от акредитирани лаборатории, записи) се 

съхраняват в отдел „Екология”. 

Съгласно Условие 5.4.2. е изготвен и се поддържа в актуално състояние 

списък с инструкциите, изисквани с комплексното разрешително.  

2.5  Управление на документите 

 Съгласно условия 5.5.1., 5.7.4 и 5.9.5. са въведени и се прилагат 

инструкции за актуализация на документите, изисквани с настоящото 

разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и 

управлението, както и изземването на невалидната документация. 

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

123 „Управление на документираната информация” от Интегрираната система 

за управление. 

2.6 Оперативно управление 

В изпълнение на Условие 5.6.1. са  изготвени всички инструкции за 

експлоатация и поддръжка на ДНО, изисквани с разрешителното. Конкретните 

дейности и задължения по изпълнение на условията в КР са ясно дефинирани, 

определени са видовете проверки и записи, тяхната периодичност, начина на 

извършване, документиране и съхранение. Цялата документация се съхранява в 

писмен и електронен вид и е на разположение при поискване от Компетентния 

орган. 
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2.7 Оценка на съответствието, проверка и коригиращи действия 

Съгласно условия 5.7.1., 5.7.2. и 5.7.3. са разработени инструкции за 

мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията на 

КР, за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и 

емисионни показатели, с определените в условията на разрешителното и 

инструкция за установяване причините за допуснатите несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия.  

На база тези инструкции при всяка вътрешна или външна проверка ще се 

установяват несъответствия, ако има такива, ще се определят причините за тези 

несъответствия и ще се набелязват коригиращи мерки за отстраняването им в 

разумен срок. Резултатите от проведеният през годината мониторинг, 

извършените проверки, констатираните несъответствия и предприетите 

коригиращи действия за тяхното отстраняване ще се документират и съхраняват 

в съответствие с разработените и утвърдени инструкции и процедури. 

Съгласно процедура ПР 10.2-1-2 „Управление на несъответствията по 

отношение на околната среда и предприемане на коригиращи действия” ще се 

извършва оценка на съответствието с нормите по КР и оценка на съответствието 

с приложимите правни и други изисквания. 

При установяване на несъответствие по отношение на приложимите за 

дейността на дружеството правни и други изисквания, свързани с компонентите 

на околната среда, включително и с условията на КР, ще се съставя „Протокол 

за несъответствие” ОД 10.2-1-2-01, в който ще се определят отговорните лица за 

установяване на причините за несъответствието и предприемане на коригиращи 

действия за отстраняването му. 

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

Съгласно Условие 5.8.1. е разработена инструкция за преразглеждане и 

при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на 

технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. 

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

актуализация на инструкцията. 

Съгласно Условие 5.8.2. са разработени инструкции за аварийно 

планиране и действия при аварии, в които се уточняват дейностите по: 

- определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в 

резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при 

авария; 

- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху 

околната среда и здравето на хората. При определянето са включени и аварийни 

ситуации в резултат на наводнение или земетресение; 

- определяне на възможните начини на действие за вече определените 

аварийни ситуации и са избрани действия, които осигуряват най-добра защита 
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за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните 

ситуации се документира избрания начин на действие, включително действията 

за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване 

здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията. 

- определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за 

изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на 

готовността му за действие; 

- определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за 

извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се актуализира 

при промяна разположението на пътища, съоръжения или инсталации на 

територията на площадката; 

- определяне на причините, довели до аварията и предприемане на 

коригиращи действия; 

- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за 

оповестяване при авария; 

- определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, 

редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до 

местата за тяхното съхранение; 

- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии 

(напр. пожарогасители, коф-помпи, абсорбенти за разливи и други), най-

подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в 

изправност;  

- определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с 

включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен 

за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии. 

2.9 Записи 

Записите документиращи данните от наблюдението на технологичните и 

емисионни параметри,  протоколите от изпитване на компонентите на околната 

среда издадени от акредитирани лаборатории, документация съпътстваща 

отпадъците, резултатите от оценката на съответствието, причините за 

установени несъответствия и предприетите коригиращи действия, дневници по 

процедури и др.  ще се  идентифицират, архивират и съхраняват, съгласно 

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

Интегрираната система за управление в отдел „Екология”. (Условие 5.9). 

Записите служат за обективно доказателство за извършени дейности или 

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

изисквания за документиране на проследимост и за доказателство за извършена 

проверка и коригиращо действие, за определяне на ефикасността и 

ефективността на СУОС. 
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Записите ще се съхраняват за срока, регламентиран със съответното 

условие от комплексното разрешително и/или с нормативна уредба, и ще се 

предоставят при поискване от компетентните органи. 

2.10 Докладване 

В изпълнение на Условие 7.2. от разрешителното при всяко констатирано 

превишение на индивидуалните емисионни норми (ИЕО) се докладва на 

Компетентния орган.  

Съгласно Условие 7.3. веднъж годишно ръководител отдел „Екология” 

изпраща копие от протоколите с резултатите от извършения от акредитирана 

лаборатория мониторинг на подземни води на компетентните органи, РИОСВ-

Стара Загора и БД „Източнобеломорски район”. 

 През 2019г. не са възниквали аварийни ситуации, залпови замърсявания, 

и/или замърсявания, във връзка с което не е уведомен Компетентния орган 

(Условие 7.8).  

  През 2019г. не  е възниквала непосредствена заплаха за екологични щети 

и не са  причинени екологични щети.   

2.11 Актуализация на СУОС 

През 2019г.  КР № 476-Н0/2013г. не е актуализирано и не е възниквала 

необходимост от актуализиране на системата за управление на околната среда. 

 3.    Използване на ресурси
 

3.1 Използване на вода 

Съгласно Условие 8.1.1. не се разрешава използването на свежа вода за 

производствени (технологични) нужди при работата на ДНО.  

Източник 

на вода 

Годишно 

количество, 

съгласно КР, 

m3/y 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество, 

m3/y 

Използвано 

количество за 

единица 

продукт 

Съответствие 

Да/Не 

- - - - - - 

На  ДНО през 2019г. не е депониран отпадък код 10 01 05 - твърди 

отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризацията на 

отпадъчни газове,  поради което не е извършена оценка на съответствието на 

количества вода за производствени или технологични нужди съгласно 

разрешителното, брой установени несъответствия, причини за несъответствия  и 

предприети коригиращи действия за последните пет години.   
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3.2  Използване на енергия 

№ Инсталация 

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

електроенергия   

Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

електроенергия 

 

 

Съответствие 

Да/Не [MWh/t депонирани 

отпадъци] 

по  КР 

[MWh/t депонирани 

отпадъци] 

за 2019г. 

1. 

Депо за неопасни 

отпадъци (гипс от 

СОИ) на „ТЕЦ 

МАРИЦА ИЗТОК 2“ 

ЕАД 

0.000132753 

 

- 

 

- 

През изминалата 2019г. на площадката не е консумирана ел. енергия. 

В изпълнение на Условие 8.2.1.1. е разработена инструкция за 

експлоатация и поддръжка на помпа за оросяване, основен консуматор на 

електроенергия на площадката. 

Разработени са инструкции по Условие 8.2.2.1. и Условие 8.2.2.2. 

осигуряващи измерване и документиране на изразходваните количества 

електроенергия, изразени като годишна консумация за инсталацията; стойността 

на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за 

инсталацията, както и  оценка на съответствието на измерените количества 

електроенергия с определените такива в това число установяване на причините 

за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването 

им.  

На  ДНО през 2019г. не е депониран отпадък код 10 01 05, поради което не 

е извършена оценка на съответствието на измерените количества 

електроенергия с определените в разрешителното, брой установени 

несъответствия, причини за несъответствия  и предприети коригиращи действия 

за последните пет години.   

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

Експлоатацията на ДНО не включва използване на суровини, 

спомагателни материали и горива. 

3.4. Съхранение на суровини, материали, горива и продукти 

Експлоатацията на ДНО не включва използване на суровини, 

спомагателни материали и горива, поради което не се извършва съхранение на 

площадката. 
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 4.     ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТАСРЕДА  
 4.1   Доклад по Европeйския регистър на емисиите на вредни вещества

         (EРЕВВ) и PRTR  
 

Дейността на „Депо за неопасни отпадъци (гипс от СОИ)“ на „ТЕЦ 

МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД, попада в обхвата на Приложение І на Регламент № 

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

относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на 

замърсителите (EРИПЗ) в  т.5. Управление на отпадъците и отпадъчните води; 

подточка г)  Депа (с изключение на депа от инертни отпадъци и депа, които 

категорично са били затворени преди 16.07.2001г. или за които е изтекъл срокът 

за надзор, изискван от компетентните органи съгласно член 13 от Директива 

1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 г.) приемащи над 10 тона за ден или с 

общ капацитет 25 000 тона.  

Съгласно чл.5 на горецитирания Регламент операторът на всяко 

предприятие, което извършва една или повече от дейностите, посочени в 

приложение I, докладва годишно на своя компетентен орган, посочвайки дали 

информацията е на база измерване, изчисление или оценка, за изпусканите  

количества във въздуха, водата и почвата на всеки от замърсителите, посочени в 

приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в 

същото приложение. 

В утвърдената методика по чл. 25, ал. 6 от Закона за чистотата на 

атмосферния въздух за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни 

вещества /замърсители/ в атмосферния въздух - CORINAIR, няма емисионни 

фактори за изчисляване на емисиите от такъв тип депа за производствени 

неопасни отпадъци.  Поради това не е възможно определяне на годишните 

количества на замърсителите в атмосферния въздух по Допълнение 4 на 

Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 

166/2006 г.  (изисквани с Условие 9.3.3.). 

Предвид горните обстоятелства, няма документирана и съхранена на 

площадката информация по Условие 9.4.1. и докладване  по Условие 9.4.4., във 

връзка с Условие 9.4.1. 

4.2    Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух
 

В изпълнение  на Условие 9.1.6. е изготвена и въведена 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. 

Разработена е инструкция по Условие 9.1.7. 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.  
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Към 31.12.2019г. на  ДНО не е депониран отпадък код 10 01 05 и не са 

прилагани инструкциите по Условие 9.1.6. и Условие 9.1.7. 

Съгласно Условие 9.3.1. не са извършвани  собствени периодични 

измервания  на фини прахови частици ФПЧ10. На ДНО през 2019г. не е 

депониран отпадък код 10 01 05 - твърди отпадъци от реакции на основата на 

калций, получени при десулфуризацията на отпадъчни газове. 

В съответствие с Условие 9.3.3. годишното количество на ФПЧ10  (kg/y), в 

атмосферния въздух, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. 

относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на 

замърсителите (EРИПЗ) се определя съгласно „Методика за инвентаризация 

на вредни вещества във въздуха“ за изчисляване  по балансови методи на 

емисиите на вредни вещества (замърсители) изпускани в атмосферния въздух 

(съгласно EMEP/CORINAIR 1997 и 2000г., трето издание; утвърдена със 

Заповед № РД-165/20.02.2013г.на МОСВ): 

E PM10 = К отп. х ЕФ PM10,  kg/y 

E PM10      -   имисията на фини прахови частици <10µm  (PM10), kg/y 

К отп      -   годишно количество на отпадъците, t 

ЕФ PM10  -   емисионен фактор, g/Mg 

На  ДНО през 2019г. не е депониран отпадък код 10 01 05  (К отп = 0, t) и E 

PM10 = 0 (kg/y).   

Съгласно Условие 9.4.4. не се налага докладване в Европейски регистър за 

изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ). 

Съгласно Условие 9.4.5. емитираните количества на замърсител ФПЧ10, за 

производството на единица продукт (един тон депониран отпадък) се изчислява, 

като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното 

количество (за същата година) депонирани отпадъци. Тъй като годишно 

количество замърсител и годишното количество депонирани отпадъци са 

нулеви величини, съответно и емитираните количества на атмосферният 

замърсител ФПЧ10, за производството на единица продукт е нулева величина. 

4.3    Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води
 

 Производствени отпадъчни води 

На площадката  на ДНО са разработени инструкции по Условие 10.1.1.1. 

за експлоатация и поддръжка на всички съоръжения към оросителната система 

на депото и  Условие 10.1.1.2. за периодична проверка и поддръжка на 

техническа и експлоатационна изправност на всички съоръжения към 

дренажната система за инфилтрат и ретензионните басейни на „Депо за 

неопасни отпадъци“, включително установяване на течове и предприемане на 

коригиращи действия за тяхното отстраняване. 
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Съгласно Условие 10.1.2.2. по време на експлоатацията на депото и след 

неговото закриване, за срок не по-кратък от 30 години, ще се  извършва 

мониторинг на обема и състава на инфилтрата, съгласно изискванията посочени 

в Таблицата:  

Точки на пробовземане:  

МИ - 1 с координати 42°14'05,37317" N и 26°07'46,52528"Е; 

МИ - 2 с координати 42°13'34,76423" N и 26°07'20,80613"Е; 

МИ - 3 с координати 42°13'39,84509" N и 26°06'46,51246"Е 

 

 Битово-фекални отпадъчни води 

Битово-фекалните води от площадката на „Депо за неопасни отпадъци“ се 

отвеждат в изгребна водоплътна яма, с обем 19.30 м3. Съдържанието на 

изгребна водоплътна яма ще се извозва със специализиран транспорт до 

селищна канализация, съгласно сключен договор.  

В съответствие с Условие 10.2.2. е изготвена инструкция за периодична 

проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до изгребната 

водоплътна яма канализационна мрежа, както и периодична проверка на 

водоплътността на ямата и нивото на отпадъчните води в нея, включително 

установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното 

отстраняване. 

 Дъждовни води 

В съответствие с Условие 10.3.1. и  Условие 10.3.2. дъждовните води от 

предпазните канавки №1, №6, №4, №5, №11 и временна канавка №3  се 

Показател 

Честота на 

пробовземане по време 

на експлоатация на 

депото 

Честота на 

пробовземане след 

закриване на депото за 

срок не по-кратък от 30 

години 

Препоръчителен 

метод за анализ 

Обем на инфилтрата Ежедневно Ежемесечно - 

рН Веднъж годишно Веднъж годишно БДС 17.1.4.27 

Неразтворени 

вещества 
Веднъж годишно Веднъж годишно 

БДС 17-1.4. 04 -80 

EN 872 (1996) 

Сулфати Веднъж годишно Веднъж годишно - 

Алуминий Веднъж годишно Веднъж годишно - 

Хлориди Веднъж годишно Веднъж годишно - 
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отвеждат към водния цикъл на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД, а дъждовните 

води от предпазните канавки №2 и №7 към изпарителен басейн. 

В изпълнение на Условие 10.4.1. е необходимо да се  докладват с ГДОС 

емитираните количества на замърсителите в инфилтрата, за един тон депониран 

отпадък като определеното годишно количество замърсител се раздели на 

годишното количество (за същата година) депонирани отпадъци. 

На  ДНО през 2019г. не е депониран отпадък код 10 01 05 и не е 

извършван мониторинг на обема и състава на инфилтрата.  

4.4    Управление на отпадъците
 

Съгласно Условие 11.1.1. образуваните отпадъци при експлоатация на 

„Депо за неопасни отпадъци“ не трябва да се различават по вид (код и 

наименование) и да не водят до  превишаване на  количествата, посочени в 

Таблица 4.4.1., Таблица 4.4.2. и Таблица 4.4.3. 

Таблица 4.4.1. Производствени отпадъци, образувани при експлоатацията на „Депо за неопасни 

отпадъци (гипс от СОИ)“ на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД 

Отпадък Код 
Количество 

[t/y] 

Предварител

но 

съхраняване 

Оползотворяване, 

в т. ч. 

рециклиране 

Обезвреждане 

Пластмасови 

опаковки 
15 01 02 5.329 Не Условие 11.5.1. Не 

Излезли от 

употреба гуми 
16 01 03 5.04 Не Условие 11.5.1. Не 

Утайки от 

пречистване на 

отпадъчни води от 

населени места 

19 08 05 567 Не Условие 11.5.1. Условие 11.6.1.  

Таблица 4.4.2. Опасни отпадъци, образувани при експлоатацията на Депо за неопасни отпадъци  

(гипс от СОИ) на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ 

Отпадък Код 
Количество 

[t/y] 

Предварите

лно 

съхраняване 

Оползотворяване, 

в т. ч. 

рециклиране 

Обезвреж

дане 

1 2 3 4 5 6 

Нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 

13 01 10* 2 Не Условие 11.5.1. Не 

Нехлорирани моторни 

и смазочни и масла за 

зъбни предавки на 

минерална основа 

13 02 05* 1.33 Не Условие 11.5.1. Не 
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Оловни акумулаторни 

батерии 
16 06 01* 0.45 Не Условие 11.5.1. Не 

Отпадъци, съдържащи 

масла и 

нефтопродукти 

16 07 08* 0.5 Не Условие 11.5.1. Не 

Луминесцентни тръби 

и други отпадъци 

съдържащи живак. 

20 01 21* 0.05 Не Условие 11.5.1. Не 

 

Таблица 4.4.3. Битови отпадъци, образувани при експлоатацията на „Депо за неопасни отпадъци  

(гипс от СОИ)“ на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД 

Отпадък Код 
Количество 

[t/y] 

Оползотворяване, в т. ч. 

рециклиране 
Oбезвреждане 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 3.6 Условие 11.5.1. Условие 11.6.1. 

На  ДНО през 2019г. не е депониран отпадък код 10 01 05 - твърди 

отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризацията на 

отпадъчни газове, по тази причина липсват данни за извършена оценка на 

съответствието, на количествата образувани отпадъци с определените в КР,  

брой установени несъответствия, причини за несъответствия и предприети 

коригиращи действия за последните пет години.  

Не е прилагано Условие 11.2.1. - на територията на площадката не са 

приемани с цел обезвреждане отпадъци с код и наименование: 

- 10 01 05 - Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени 

при десулфуризация на отпадъчните газове в количество до 2 340 000 t/y. 

В изпълнение на Условие 11.2.6. е изготвена инструкция за периодична 

оценка на съответствието на постъпващите отпадъци с условията в 

разрешителното, на причините за установените несъответствия и за 

предприемане на коригиращи действия. 

На  ДНО през 2019г. не е депониран отпадък код 10 01 05, по тази 

причина липсват данни за извършена оценка на съответствието, на количествата 

приемани на територията на площадката с цел обезвреждане отпадъци с 

определените в КР, брой извършени проверки, брой установени несъответствия, 

причини за несъответствия и предприети коригиращи действия за последните 

пет години.  

Съгласно Условие 11.3. предварително съхраняване на отпадъците се 

извършва на определените за това места в съответствие с  изискванията на 

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 

на опасни отпадъци. 
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При събирането, отпадъците ще бъдат подлагани на обработка за 

намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и 

привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид. (Условие 

11.3.3.) 

На  ДНО през 2019г. не е депониран отпадък код 10 01 05, по тази 

причина липсват данни за извършена оценка на съответствието на 

предварително съхраняване на отпадъците с изискванията в КР, брой извършени 

проверки, брой установени несъответствия, причини за несъответствия  и 

предприети коригиращи действия за последните пет години. 

Транспортирането  на отпадъците извън територията на площадката ще се 

извършва  в съответствие с Условие 11.4.1.  

Отпадъците с код и наименование: 

- 15 01 02 -  Пластмасови опаковки; 

- 16 01 03 -  Излезли от употреба гуми; 

- 19 08 05 -  Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени 

места; 

- 13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа; 

- 13 02 05* - Нехлорирани моторни и смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална основа; 

- 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии; 

- 16 07 08* - Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти; 

- 20 01 21* - Луминесцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак; 

        -     10 01 05   - Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, 

получени при десулфуризация на отпадъчните газове, ще се  предават за 

транспортиране единствено на фирми, притежаващи документ по чл. 78 от ЗУО 

за извършване на такава дейност, или комплексно разрешително, въз основа на 

писмен договор. 

Изготвена е съгласно Условие 11.4.3. 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. 

На  ДНО през 2019г. не е депониран отпадък код 10 01 05, по тази 

причина  липсват данни за извършена оценка на съответствието, на дейностите 

по транспортиране на  отпадъците  с условията в КР, брой извършени проверки,  

брой установени несъответствия, причини за несъответствия  и предприети 

коригиращи действия за последните пет години.  

Съгласно Условие 11.5. оползотворяване, в т.ч. рециклиране на 

отпадъците образувани от дейността на ДНО, извън територията на площадката, 

ще се извършва  единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 или по 
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чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително, 

въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък. 

Образуваните отпадъци  ще се предават приоритетно за оползотворяване 

преди обезвреждане. (Условие 11.5.1.1.) 

 Съгласно Условие 11.5.2. е изготвена инструкция за периодична оценка 

на съответствието на оползотворяването, в т.ч. рециклиране на отпадъци с 

определените в условията на разрешителното изисквания, установяване на 

причините за несъответствията и за предприемане на коригиращи действия. 

В изпълнение на Условие 11.6.1. отпадъците, образувани от дейността на 

ДНО, ще се предават за обезвреждане, извън територията на площадката, 

единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО за извършване 

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

за конкретния вид отпадък. 

Разработена е, инструкция за периодична оценка на съответствието на 

обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за 

установените несъответствия и предприетите коригиращи действия (Условие 

11.6.3.) 

 В съответствие с Условие 11.7.2. е разработена инструкция за периодична 

оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените 

такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия. 

При експлоатацията на ДНО в изпълнение на Условие 11.7.4. ще се 

осъществява мониторинг на състоянието на тялото на Депо за неопасни 

отпадъци (гипс от СОИ) на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ съгласно Таблица.4.4.4.: 

На  ДНО през 2019г. не е депониран отпадък код 10 01 05 и не са 

прилагани инструкциите за оценка на съответствието, установените причини за 

несъответствие и предприетите коригиращи действия съгласно Условие 11.2.6., 

Условие 11.4.3., Условие 11.5.2., Условие 11.6.3. и Условие 11.7.2. 

 

 

№ по 

ред 
Показатели 

По време на експлоатация 

на депото 

След закриване на 

депото 

1 
Структура и състав на отпадъчното 

тяло (*) 
Ежегодно - 

2 
Поведение (слягания) на 

повърхността на тялото на депото 
Ежегодно 

Ежегодно, с установяване 

на настъпилите 

изменения 
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 4.5   Шум
 

Дейностите, извършвани на производствената площадка, ще се 

осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда 

над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума: 

 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). 

Не по-малко от един път в рамките две последователни календарни 

години ще се извършва наблюдение на: 

- общата звукова мощност на площадката; 

- еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на 

площадката; 

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие. 

В съответствие с Условие 12.2.2. и  Условие 12.2.3. са изготвени - 

инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1. и инструкция за 

оценка на съответствието на установените еквивалентни 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. 

През 2019г. не са постъпили оплаквания от живущите в близките населени 

места от дейността на „Депо за неопасни отпадъци“ по отношение нивата на 

шум.  

На  ДНО през 2019г. не е депониран отпадък код 10 01 05 и не са 

прилагани инструкциите по Условие 12.2.2. и  Условие 12.2.3. 

 4.6   Опазване на почвата и подземни води от замърсяване  

На територията на „Депо за неопасни отпадъци (гипс от СОИ)” не се 

използват, съхраняват и извършват дейности с опасни химични вещества и 

смеси основни потенциални замърсители на почвата и подземните води. 

На територията на ДНО няма тръбопроводи и оборудване, разположени на 

открито, които биха довели до течове и вероятност от замърсяване на почвата и 

подземните води, поради което не се прилага инструкция по Условие 13.1.2. за 

периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, 
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разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на 

течовете. 

Изготвени са инструкциите изисквани с разрешителното: 

- инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или 

изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка 

(включително и в обвалованите зони) (Условие 13.1.4.); 

- инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които 

могат да замърсят почвата/подземните води и за третиране на образуваните 

отпадъци (Условие 13.1.5.). 

Съгласно Условие 13.2.1. са определени и изградени  постоянни пунктове 

за мониторинг на подземни води: 

  НК 1 „Наблюдателен кладенец 1”; 

  НК 2 „Наблюдателен кладенец 2”. 

 Съгласно Условие 13.2.2. е разработена и се прилага инструкция за 

периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в 

подземните води с определените стойности за стандарти за качество на 

подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане 

на коригиращи действия. Резултатите се документират във въведения за целта 

дневник.  

 При извършване на оценката на съответствие, съгласно инструкцията по 

Условие 13.2.2. са установени 10 броя превишения на стандартите за качество 

на подземните води по 8 показатели (електропроводимост, обща твърдост, 

сулфати, натрий, калций, магнезий,  желязо и манган). 

 

Показател 
Честота на 

мониторинга 
СКПВ НК-1 НК-2 

Електропроводимост Веднъж годишно 2 000 µS cm-1 - 4280 

Обща твърдост Веднъж годишно 12 mg-eqv/l - 30.4 

Сулфати Веднъж годишно 250 mg/l 689.1 1404 

Натрий Веднъж на две години 200mg/l 256.2 495.2 

Калций Веднъж годишно 150 mg/l - 278.6 

Магнезий Веднъж годишно 80 mg/l - 200.5 

Желязо Веднъж годишно 200 µg/l - 408 

Манган Веднъж годишно 50 µg/l - 80 

Аналогични превишения на стандартите за качеството на подземни води  

по цитираните показатели се отчитат при всяко пробонабиране.  

Към момента на депото не се извършва дейност по депониране на отпадък 

код 10 01 05. 

Превишенията са в резултат от съвкупност от фактори, които са довели до 

завишаване на фоновите нива на замърсителите: антропогенни фактори, 

експлоатация на откритите мини за лигнитни въглища, спецификата на 

подземните води и почвите в региона, общо засоляване на подземните води.  
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 Съгласно Условие 13.3.2. се води дневник за резултатите от собствения 

мониторинг на подземни води.  

Резултатите от собствения мониторинг на подземни води са представени в  

Таблица 7 от ПРИЛОЖЕНИЕ І на настоящия доклад.  (Условие 13.3.4.) 

 

 5.     Доклад за Инвестиционната програма за привеждане в съответствие

         с условията на КР (ИППСУКР)  

Не се изисква разработване и изпълнение на ИППСУКР. 

 

 6.     Прекратяване работата на инсталации или части от тях  

През 2019г. не е вземано решение за прекратяване на дейността на 

инсталацията, посочена в разрешителното или на части от нея (Условие 16.1.). 

 

 7.     Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

 7.1   Аварии  

 В съответствие с Условие 14.1. е разработен Аварийният план на „ТЕЦ 

МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД на основание и в изпълнение на чл. 35, ал. 1 от 

„Закона за защита при бедствия с включени: 

 действия и средства по известяване на персонала и компетентните 

обществени органи за аварията; 

 действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от 

характера на аварията; 

 действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове 

и маршрути за евакуация; 

 действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху 

здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от 

характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и 

пречиствателните съоръжения както и отклоняването на 

производствените/повърхностите води към авариен обем в условията на 

аварията; 

 действия на обществените служби за спешни действия (напр. „Спешна 

медицинска помощ”, „Пожарна и аварийна безопасност”); 

 помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията; 

 действия за почистване на замърсяванията на производствената 

площадка и нейните околности, предизвикани от аварията; 

 поименни отговорници за изпълнение на действията в плана; 
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 актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на 

действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за 

спешни действия и съседните оператори. 

 В изпълнение на Условие 14.3. е предвиден оперативен дневник за 

регистриране на възникнала аварийна ситуация, който включва информация за: 

- причините за аварията; 

- време и място на възникване; 

- последствия от аварията върху здравето на населението и околната 

среда; 

- предприети действия по прекратяването на аварията и/или 

отстраняването на последствията от нея. 

 Разработена е инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на 

последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на 

аварийни ситуации. (Условие 14.4.) 

Съгласно Условие 14.7. е изготвена оценка за възможни случаи на 

непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени 

екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение. 

Съгласно Условие 14.8. са планирани и остойностени мерките за 

възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени 

екологични щети, в съответствие изискванията на нормативната уредба. 

През  2019г. не са възниквали аварии с последствия за здравето на хората 

и околната среда. 

Съгласно Условие 15.1. е разработена технологична инструкция за 

пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията 

съдържаща необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното 

протичане на производствените процеси.  

Разработена е инструкция по Условие 15.1.1. за документиране на 

действията по Условие 15.1., включваща продължителност на процесите по 

пускане и спиране на инсталацията.  

Разработен е  План за собствен мониторинг при анормални режими на 

инсталацията по Условие 15.2., който включва вида, количествата и 

продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване 

и контрол.  

През 2019г. не е прилаган Плана за собствен мониторинг при анормални 

режими на инсталацията. 
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7.2. Оплаквания и възражения, свързани с дейността на инсталацията за 

която е издадено КР 

 През 2019г. не са постъпили оплаквания във връзка с шум, миризми, 

запрашаване и замърсяване на водите от работата на Депо за неопасни отпадъци 

с код и наименование 10 01 05 - твърди отпадъци от реакции на основата на 

калций, получени при десулфуризацията на отпадъчни газове (гипс от СОИ) на 

„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД. 

 

 8.     Подписване на годишния доклад  
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 

информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено комплексно разрешително № 476-Н0/2013г. на „Депо за неопасни 

отпадъци (гипс от СОИ)“ на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД. 

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

на копия от този доклад на трети страни. 

 

 

 

 

 

Подпис:                                       Дата: 18.03.2020г. 

 

 

инж. ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИНЧЕВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД 
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Таблица 1. Замърсители по PRTR и ЕРЕВВ 

 

№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 

(колона 1) 
Праг за пренос 

на замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 

 

във въздух 

(колона 1a) 

във води 

(колона 1b) 

в почва (колона 

1с) 

kg/год. kg/год kg/год. kg/год. kg/год. 

86  #  
Фини прахови 

частици <10µm 

/-/ 

- 

/С/ 

- - - - 

Забележка:  На  ДНО през 2019г. не е депониран отпадък с код 10 01 05 - твърди отпадъци от реакции на основата 

на калций, получени при десулфуризацията на отпадъчни газове. 
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Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 
 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 

 Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

 

Забележка: Работата на ДНО не е свързана с организирано изпускане на емисии на вредни вещества в атмосферния 

въздух. 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води ( производствени, охлаждащи, битово-фекални  и дъждовни) във водни 

обекти/канализация 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Дебит на отпадъчните води 

m3/ден 

m3/час 

m3/год. 

- - - - 

рН - - - - - 

Неразтворени вещества - - - - - 

БПК - - - - - 

ХПК - - - - - 

 

Забележка:  Не се заустват отпадъчни води във водни обекти или  канализационна мрежа. 
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Образуване на отпадъци 

Таблица 4.  Производствени отпадъци, образувани при експлоатацията на „Депо за неопасни отпадъци (гипс 

от СОИ)“ на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отпадък Код 

Годишно количество 

t/y 

Годишно количество 

за единица продукт 
Временно 

съхранение 

на 

площадката 

Транспортиране – 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

2019г. 

 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

2019г. 

Пластмасови опаковки 15 01 02 5.329 0 - - Не Предаване на фирми - 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 5.04 0 - - Не Предаване на фирми - 

Утайки от пречистване на 

отпадъчни води от населени 

места 

19 08 05 567 0 - - Не Предаване на фирми - 
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Таблица 4.1  Опасни отпадъци, образувани при експлоатацията на „Депо за неопасни отпадъци  (гипс от 

СОИ)“ на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД 

 

 

 

 

 

Отпадък Код 

Годишно количество 

t/y 

Годишно количество 

За единица продукт Временно 

съхранение 

на 

площадката 

Транспортиране – 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответствие Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

2019г. 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

2019г. 

Нехлорирани хидравлични 

масла на минерална основа 
13 01 10* 2 0 - - Не Предаване на фирми - 

Нехлорирани моторни и 

смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална основа 

13 02 05* 1.33 0 - - Не Предаване на фирми - 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 0.45 0 - - Не Предаване на фирми - 

Отпадъци, съдържащи масла и 

нефтопродукти 
16 07 08* 0.5 0 - - Не Предаване на фирми - 

Луминесцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 
20 01 21* 0.05 0 - - Не Предаване на фирми - 
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Таблица 4.2  Битови отпадъци, образувани при експлоатацията на Депо за неопасни отпадъци (гипс от СОИ) 

на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ 

 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 

Отпадък Код 
Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външната фирма 

извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждане 

Съответствие 

1 2 3 4 5 6 

Производствени отпадъци образувани при експлоатацията на „Депо за неопасни отпадъци (гипс от СОИ)“ на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ 

ЕАД 

Пластмасови опаковки 15 01 02 Не Не 
лица, притежаващи документ по 

чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО 
- 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 Не Не 
лица, притежаващи документ по 

чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО 
- 

Отпадък Код 

Годишно количество 

t/y 

Годишно количество 

За единица продукт 
Временно 

съхранение 

на 

площадката 

Транспортиране 

– собствен 

транспорт/външ

на фирма 

Съответствие 
Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

2019г. 

 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

2019г. 

 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 3.6 0 - - Не 

Предаване на 

фирми 
- 
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1 2 3 4 5 6 

Утайки от пречистване на 

отпадъчни води от 

населени места 

19 08 05 Не Не 
лица, притежаващи документ по 

чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО 
- 

Опасни отпадъци образувани при експлоатацията на „Депо за неопасни отпадъци (гипс от СОИ)“ на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД 

Нехлорирани хидравлични 

масла на минерална основа 
13 01 10* Не Не 

лица, притежаващи документ по 

чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО 
- 

Нехлорирани моторни и 

смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална 

основа 

13 02 05* Не Не 
лица, притежаващи документ по 

чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО 
- 

Оловни акумулаторни 

батерии 
16 06 01* Не Не 

лица, притежаващи документ по 

чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО 
- 

Луминесцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* Не Не 
лица, притежаващи документ по 

чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО 
- 

Битови отпадъци, образувани при експлоатацията на „Депо за неопасни отпадъци (гипс от СОИ)“ на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 Не Не 
лица, притежаващи документ по 

чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО 
- 
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Таблица. 6  Шумови емисии. 

Място на 

измерването 

Норма 

dB(A) 

Ниво на звуково 

налягане 

dB(A) 

Измерено през 

деня/вечерта 
Съответствие 

По границите на производствената площадка 

Точка 1 70 - ден - 

Точка 2 70 - ден - 

Точка 3 70 - ден - 

Точка 4 70 - ден - 

Точка 5 70 - ден - 

Точка 6 70 - ден - 

Точка 7 70 - ден - 

Точка 8 70 - ден - 

Точка 9 70 - ден - 

Точка 10 70 - ден  

В мястото на въздействие 

с. Радецки 55 - ден - 

С. Полски градец 55 - ден - 
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Място на 

измерването 

Норма 

dB(A) 

Ниво на звуково 

налягане 

dB(A) 

Измерено през 

деня/вечерта 
Съответствие 

По границите на производствената площадка 

Точка 1 70 - вечер - 

Точка 2 70 - вечер - 

Точка 3 70 - вечер - 

Точка 4 70 - вечер - 

Точка 5 70 - вечер - 

Точка 6 70 - вечер - 

Точка 7 70 - вечер - 

Точка 8 70 - вечер - 

Точка 9 70 - вечер - 

Точка 10 70 - вечер - 

В мястото на въздействие 

с. Радецки 50 - вечер - 

С. Полски градец 50 - вечер - 
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Място на 

измерването 

Норма 

dB(A) 

Ниво на звуково 

налягане 

dB(A) 

Измерено през 

деня/вечерта 
Съответствие 

По границите на производствената площадка 

Точка 1 70 - нощ - 

Точка 2 70 - нощ - 

Точка 3 70 - нощ - 

Точка 4 70 - нощ - 

Точка 5 70 - нощ - 

Точка 6 70 - нощ - 

Точка 7 70 - нощ - 

Точка 8 70 - нощ - 

Точка 9 70 - нощ - 

Точка 10 70 - нощ - 

В мястото на въздействие 

с. Радецки 45 - нощ - 

с. Полски градец 45 - нощ - 
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Таблица 7. Опазване на подземни води 

Показател Мерна единица 
Точка на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземните води, 

съгласно КР 

Резултат от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Наблюдателен кладенец 1 

Водно ниво    
4.10 м 

4.80 м 
Веднъж на шест 

месеца 
 

Активна реакция рН единици НК1 ≥6.5 и ≤9.5 6.91 Веднъж годишно Да 

Електропроводимост µS cm-1 НК1 2000 1888 Веднъж годишно Да 

Обща твърдост mg-еqv/l НК1 12 10.4 Веднъж годишно Да 

Перманганатна 

окисляемост 
mg О2/l НК1 5 2.53 Веднъж годишно Да 

Амониев йон mg/l НК1 0.5 0.16 Веднъж годишно Да 

Нитрати mg/l НК1 50 1.33 Веднъж годишно Да 

Нитрити mg/l НК1 0.5 < 0.006 Веднъж годишно Да 

Сулфати mg/l НК1 250 689.1 Веднъж годишно Не 

Хлориди mg/l НК1 250 103.7 Веднъж годишно Да 

Фосфати mg/l НК1 0.5 0.10 Веднъж годишно Да 

Флуориди mg/l НК1 1.5 1.40 Веднъж годишно Да 

Натрий mg/l НК1 200 256.2 Веднъж на две години Не 

Калций mg/l НК1 150 121.0 Веднъж годишно Да 

Магнезий mg/l НК1 80 53.2 Веднъж годишно Да 

Бор mg/l НК1 1.0 0.737 Веднъж на две години Да 

Олово µg/l НК1 10 < 5 Веднъж на две години Да 
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Хром µg/l НК1 50 < 5 Веднъж на две години Да 

Алуминий µg/l НК1 200 40 Веднъж на две години Да 

Желязо µg/l НК1 200 60 Веднъж годишно Да 

Манган µg/l НК1 50 20 Веднъж годишно Да 

Обща алфа-

активност 
Bq/l НК1 0.5 - Веднъж на пет години - 

Нефтопродукти µg/l НК1 50 < 50 Веднъж на две години Да 

Обща бета -

активност 
Bq/l НК1 1.0 - Веднъж на пет години - 

Наблюдателен кладенец 2  

Водно ниво    
1.90 м 

 2.10 м 

Веднъж на шест 

месеца 
 

Активна реакция рН единици НК2 ≥6,5 и ≤9,5 7.59 Веднъж годишно Да 

Електропроводимост µS cm-1 НК2 2000 4280 Веднъж годишно Не 

Обща твърдост mg-еqv/l НК2 12 30.4 Веднъж годишно Не 

Перманганатна 

окисляемост 
mg О2/l НК2 5 4.80 Веднъж годишно Да 

Амониев йон mg/l НК2 0.5 0.24 Веднъж годишно Да 

Нитрати mg/l НК2 50 2.07 Веднъж годишно Да 

Нитрити mg/l НК2 0.5 < 0.006 Веднъж годишно Да 

Сулфати mg/l НК2 250 1404 Веднъж годишно Не 

Хлориди mg/l НК2 250 42.5 Веднъж годишно Да 

Фосфати mg/l НК2 0.5 0.11 Веднъж годишно Да 

Флуориди mg/l НК2 1.5 0.95 Веднъж годишно Да 
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Натрий mg/l НК2 200 495.2 Веднъж на две години Не 

Калций mg/l НК2 150 278.6 Веднъж годишно Не 

Магнезий mg/l НК2 80 200.5 Веднъж годишно Не 

Бор mg/l НК2 1.0 <0.05 Веднъж на две години Да 

Олово µg/l НК2 10 5 Веднъж на две години Да 

Хром µg/l НК2 50 5 Веднъж на две години Да 

Алуминий µg/l НК2 200 38 Веднъж на две години Да 

Желязо µg/l НК2 200 408 Веднъж годишно Не 

Манган µg/l НК2 50 80 Веднъж годишно Не 

Нефтопродукти µg/l НК2 50 < 50 Веднъж на две години Да 

Обща алфа-

активност 
Bq/l НК2 0.5 - Веднъж на пет години - 

Обща бета-

активност 
Bq/l НК2 1.0 - Веднъж на пет години - 

 

Таблица 8. Опазване на почви 

Показател 

Концентрация в 

почвите (базово 

състояние), 

съгласно КР 

Пробовземна точка 
Резултат от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 
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Таблица 9. Аварийни ситуации 

Дата на инцидента Описание на инцидента Причини Предприети действия Органи, които са уведомени 

- - - - - 

Забележка:  През  2019г. няма възникнали аварии с последствия за здравето на хората и околната среда. 

 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено 

КР. 

Дата на 

оплакването или 

възражението 

Приносител на 

оплакването 
Причини Предприети действия Планирани действия 

Органи, които са 

уведомени 

- - - - - - 

Забележка:  През 2019г. не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията,  за 

която е предоставено КР№476-Н0/2013 г. 


