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Д О К Л А Д
за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително 

съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни
разрешителни

1. Въведение
Докладът за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 

разрешително /ГДОС/ е изготвен в изпълнение изискванията на чл.125, ал.1, т.6 от 
Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл.20, ал.1 от Наредбата за 
условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Докладът е изготвен в съответствие с определените нормативни изисквания и 
отговаря по форма и съдържание на утвърдения със заповед № РД 806/31.10.2006 г. 
на Министъра на околната среда и водите „Образец на годишен доклад за изпълнение 
на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително", разработен на 
основание чл. 21 от Наредбата.

Допълнителната информация към доклада се съхранява на територията на 
дружеството и е достъпна за компетентния орган при поискване. Използват се едни и 
същи единици за измерване. Всички таблици са номерирани за да се улесни тяхното 

ползване и цитиране.
Попълнени и спазени са образците на всички приложени към доклада таблици, 

което позволява лесното прехвърляне в база данни за изпълнение на поетите 
ангажименти съгласно Директива 96/61 за комплексно предотвратяване и контрол 

на замърсяването /КПКЗ/.
Операторът се консултира със съответния компетентен орган по приемане на 

доклада преди изготвянето и представянето му. Спазени са изискванията на Закона за 
опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г.) и Наредбата за условията и реда за 
издаване на комплексни разрешителни (ДВ, бр. 80 от 9.10.2009 г.).
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2. Модул „Facility” за подготовка на информация за докладване на данни за 
европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ/ и PRTR

ТЕЦ “Марица 3” АД, Димитровград, в качеството си на оператор на инсталация с 
издадено комплексно разрешително, изготвя необходимата информация и докладва 
данните от дейността си съгласно утвърдения образец на годишен доклад в Методика 
за реда и начина на контрол на комплексното разрешително.

3. Формат на годишния доклад
3.1. Уводна част на годишния доклад
Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексно 

разрешително /КР/
Операторът ТЕЦ “Марица 3” АД, чиято основна производствена площадка е 

разположена в източната промишлена зона на Димитровград, притежава една горивна 
инсталация, попадаща в обхвата на Приложение 4 на Закона за опазване на околната 
среда с номинална мощност над 50 MW, включваща:

-  котел ОР-ЗвОв за производство на електроенергия;

-  котли ПКМ-12 -  3 броя, за производство на топлоенергия за собствени нужди.
Инсталациите, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС са:

-  Съоръжения свързани с производството на електрическа енергия - Турбина 
ТК-120 и Генератор TGH-120;

-  Частите от “Електропреносната мрежа”, които физически са разположени на 
същата площадка.

-  Сероочистваща инсталация;

-  Инсталация за редукция на азотните оксиди;
Адрес по местонахождение на инсталацията
ТЕЦ “Марица 3” АД, Промишлена зона, Димитровград -  6400
Община Димитровград
Област Хасковска
Регистрационен номер на КР -  № 41-Н1/2016 г.
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ТЕЦ “МАРИЦА 3 ” АД, ДИМИТРОВГРАД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА -  2019 Г.

Дата на подписване на КР -10.06.2016 г.,
Дата влизане в сила на КР -  08.05.2018 г.
Оператор на инсталациите
ТЕЦ “Марица 3” АД, Димитровград 

Адрес, телефон, факс, e-mail на оператора
ТЕЦ “Марица 3” АД, Промишлена зона, Димитровград -  6400
Община Димитровград, Област Хасковска
тел.: 0391/64-103;
факс: 0391/6-12-52;
e-mail: m3dim@tec-marica3.com;
Лице за контакти 
инж. Мирай Хюсни -  еколог
Адрес, телефон, факс, e-mail на лицето за контакти
тел.: 0391/64 315;
факс: 0391/61 252;
e-mail: m3dim@tec-marica3.com;
Кратко описание на дейностите, извършвани в инсталацията
ТЕЦ “Марица 3“ АД, Димитровград изпълнява всички дейности, пряко свързани с 

производството на електроенергия:
-  експлоатационно обслужване, поддръжка и ремонт на основните, както и 

свързаните с тяхната работа спомагателни съоръжения;
-  доставка, складиране, съхраняване и използване на суровини, резервни части, 

основни и спомагателни материали за производството;

-  доставка, складиране, съхраняване и/или транспортиране на производствената 
площадка, контрол на качеството и количеството на течните и твърди горива, 
постъпващи в дружеството;

-  доставка, и транспортиране на производствената площадка, контрол на 
количеството на природния газ, постъпващ в дружеството;
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-  доставка, складиране, съхраняване и/или транспортиране на производствената 
площадка, контрол на качеството и количеството на използвания адитив за 
сероочистващата инсталация;

-  добив, контрол на количеството и качеството и обработка на водата за 
промишлени, хигиенно-битови нужди и охлаждане;

-  събиране, депониране, оползотворяване и временно съхраняване преди 
предаване и/или транспортиране на строителни, производствени и опасни отпадъци, 
генерирани на площадката на дружеството;

-  измерване или изчисляване, контрол и въздействие при необходимост върху 
отпадъчните водни и газови потоци, резултат от дейността на дружеството;

-  Дейността се осъществява при непрекъснат режим на работа. Съоръженията 
работят 168 часа в седмицата. Оперативният персонал е на двусменен режим на 
работа, а административно-управленският персонал работи 5 дни седмично (40 
работни часа) - от понеделник до петък включително.

-  Всички помощни дейности, извън упоменатите, са възложени на външни фирми 

по договор.
Производствен капацитет на инсталацията
Разрешеният производствен капацитет на енергийния блок е 370 MWth, а на 

промишлените котли ПКМ 1 2 - 8  MWth.
Блок 120 MW е единствената електропроизводствена мощност в централата и 

през периода 1988 -2005 г. е работила при средна годишна използваемост 2300+2400 
часа и производство 200-250 млн. KWh. От 2005 година, с отварянето на енергийния 
пазар, годишната използваемост нараства. През последните четири години, поради 
сключените с ECO договори за студен резерв, времевата използваемост на блока е 

изключително ниска.
През отчетната 2019 година, енергийният Блок е работил 0 часа.
Енергийният блок включва следните основни съоръжения:
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Горивната инсталация е котлоагрегат, полско производство, тип ОР-380в, с ТР- 
образна конфигурация, еднобарабанен, с естествена циркулация, прахово изгаряне на 
въглищата и сухо шлакоотделяне.

Произведен е в котлостроителния завод “RAFAKO” гр. Рацибож през 1969 година 
със следните параметри:

Параметри Стойност
Паропроизводство - t / h 380
Параметри на парата:
Температура °С/°К 540/813
Налягане МРа 13,5
Температура на питателна вода - °С / °К 230/503
Разход на гориво - t / h 155
Температура на изходящи газове - °С / °К 160/433

Турбината е полско производство, тип ТК-120, активна, осева, трикорпусна с 
междинен прегрев на парата и шестстепенна система на регенерация. Произведена е в 
турбостроителен завод ZAMEX, гр. Елблонк през 1969 година със следните параметри:

Параметри Стойност
Номинална мощност - MW 120
Обороти - min-1 3000
Номинален разход на пара - t / h 360
Параметри на свежата пара: 
Температура -°С/°К 
Налягане - МРа

535 / 808 
12,7

Параметри на междинно прегрятата пара: 
Температура -°С/°К 
Налягане - МРа

535/808
2,53

Генераторът също е полско производство, тип TGH -  120 MW, с водородно 
охлаждане. Произведен е в завод “DOLMEL” гр. Вроцлав с параметри, показани в 
таблицата:
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Параметри Стойност
Пълна мощност - MVA 150
Номинална активна мощност -  MW 120
Номинално генераторно напрежение -  kV 13,8
Номинален ток в статора - А 6 276
Номинален ток в ротора - А 1 575
Номинално напрежение в ротора -  V 380
Номинален коефициент на мощност 0,80
Обороти - min-1 3 000

От 1989 год. в централата се експлоатира парокотелна инсталация с три броя 
котли ПКМ-12, произведени в котлостроителен завод „Г. Кирков” -  София на гориво 
природен газ. Паспортните технически данни на котлите са:
Разчетни видове гориво: мазут -  39700 kJ/kg (9500 Kcal/kg)

нафта-42600 kJ/kg (10200 Kcal/kg) 
газ -33440 kJ/kg (8000 Kcal/kg).

Работно налягане -1.3 MPa;
Номинална температура -  467 °К /1 94°С;
Номинално паропроизводство -1 2  t/h.

Парокотелната инсталация осигурява топлоенергия за собствени нужди на 
централата при неработеща енергийна мощност, а до въвеждане на газовите горелки 
осигуряваше разпалването на ОР-380в от студено състояние. През цялата отчетна 
2019 година, парокотелната инсталация не е работила.

Отчетните данни за 2019 г. и разрешения капацитет съгласно условията на КР № 
41-Н1/2016 г. и след изпълнение на условие 3.6., са показани в следващата таблица:

№ Инсталация попадаща в обхвата на 
приложение № 4 от ЗООС

Капацитет по КР, 
MW№

Средна топлинна 
мощност за 2019 г., 

MWth

1.

Горивна инсталация с номинална 
топлинна мощност над 50 MW: 
-котел ОР — 380в(1 бр.);
- котли ПКМ-12 (3 бр.).

370
24
(3 бр. котли по 8MW)

0
0
(3 бр. котли по 0 MW)
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Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управление на 
околната среда

Организационната структура на предприятието осигурява прилагане на система за 
управление на околната среда, съответстваща на изискванията на нормативната 
уредба и условията, поставени в Комплексното разрешително.

Освен чисто експлоатационни функции, дружеството е поело обслужващите и 
част от ремонтните дейности.

Изпълнението на условията на КР, свързани с непрекъснат или периодичен 
контрол на емисионните и технологични параметри при експлоатация на съоръженията, 
както и техническото обслужване и ремонта са възложени на производствения 
персонал, разпределен в 5 цеха.

Ръководителите на цехове и техните заместници са отговорните лица за 
изпълнение на условията на разрешителното. При констатирани несъответствия, 
решение за необходимите коригиращи мерки вземат ръководителите на направления 

или Главния инженер.
РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията
Операторът, ТЕЦ “Марица 3” АД и респективно горивната инсталация, обект на 

настоящия ГДОС, осъществява дейността си на територията на Димитровград и 
подлежи на контрол от Регионалната инспекция на МОСВ в гр. Хасково.

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията
Инсталацията е разположена на територия, контролирана от Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район -  център гр. Пловдив.

3.2. Система за управление на околната среда
Отговорностите по вземане на решения, финансиране, организация и оперативно 

ръководство на изпълнението както на условията на Разрешителното, така и на 
останалите нормативни изисквания по управление на околната среда са разпределени 
писмено върху ръководния и управленски персонал на фирмата. Лицата, изпълняващи 
тези условия са определени с утвърдени от Изпълнителния директор списъци. При
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промяна, списъците се актуализират. Последната актуализация е от м. май, 2018 
година.

Въведен е регламент и са изготвени и утвърдени Програми за обучение на 
персонала, изпълняващ условията на разрешителното, създадени са необходимите 
условия за обмен на информация. В периода 01+12.10.2018 със Заповед №32/ 
27.09.2018 г. беше извършено обучение на персонала, изпълняващ условията на КР № 
41-Н1/2016 г. по Програмите, касаещи дейността му. За проведеното обучение са 
съставени протоколи от отговорните за изпълнение на условията лица. Провежда се 
периодичен инструктаж на лицата, изпълняващи дейности по отпадъците.

Дружеството разполага с актуална нормативна уредба по околна среда и 
инструкции регламентиращи работата на инсталацията. Актуалните документи, 
свързани с изпълнение на условията на разрешителното са на разположение на 
персонала и отговорните лица, които ги прилагат. Регламентирани са условията за 
актуализация на документацията, както и лицата, отговорни за извършването й. 
Последната актуализация е от м. юни 2018 г.

Операторът поддържа актуален списък на органите, които трябва да бъдат 
уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за 
контакт (включително за спешни случаи). Изготвени са списъци, на кого от персонала и 

отговорните лица какъв документ е предоставен.
Невалидните документи се изземват, а действащите инструкции и нормативни 

документи се актуализират при необходимост и в сроковете, указани в КР или 

нормативните документи.
Извършва се периодична оценка за съответствието на стойностите на 

емисионните и технически показатели и е определен редът за предприемане на 
коригиращи мерки при констатирани несъответствия. Сроковете, редът за оценка и 
предприемане на коригиращи действия са регламентирани в съответните Инструкции.

От констатираните в предходните периоди затруднения, при изпълнение на някои 
от условията, свързани с частичните изменения в Комплексното разрешително през 
настоящия отчетен период се запазиха следните:
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-  в Условие 9.5 от КР №41-Н1/2016 г. няма яснота по критериите за източника на 
замърсяване когато са от местен характер, което създава проблеми при 
предприемането на мерките от дружеството.;

-  няма регламент за действията на оператора при съмнителна валидност на 
измерените от АИС -  Димитровград имисионни стойности. Последващото валидиране 
на данни от специалистите на МОСВ, получени с невалиден статус в реално време, не 
позволява адекватна реакция от страна на оператора;

-  не са разписани задълженията на дружеството за емисионен контрол на 
битовите отпадъчни води след изпълнение на условие 10.1.2.1. от комплексното 
разрешително. Включването на отпадъчния поток в пречиствателна станция 
обезсмисля спазването на норми, които се изискват при пряко включване във 
водоприемника.

3.3. Използване на ресурси
Ефективното използване на вода, енергия, горива, суровини и материали е 

основно изискване на ЗООС за постигане на щадящо въздействие върху околната 
среда и едновременно с това води до повишаване на икономическата ефективност на 
дружеството. Поради тези причини контролът по рационалното потребление е 

системен.
3.3.1. Използване на вода
Водата за промишлени нужди, охлаждане и за други нужди се използва от 

оператора на основание и при спазване на условията, поставени в разрешително за 
водоползване на подземни води № 31510439/2018 (стар номер 31510439/2012г.), 
изменено и с продължен срок на действие с решение № РР-3356/30.07.2018 г. и 
разрешително за водовземане от повърхностни води № 31130096/ 08.11.2019 г., 
изменено с № 300125/09.08.2006г. С решение РР-737/06.08.2009 г. е продължен срокът 
на действие на Разрешителното при спазване на условията, заложени в разрешително 
№300125/09.08.2007г.
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За използване на вода за битови нужди от „В и К" -  Димитровград има сключен 
договор №1256/10.06.2004 г.

През отчетния период на площадката на горивната инсталация не са 
изразходвани води от градския водопровод. С въвеждането в експлоатация на 
кладенец № 15 от ПС „Марица“, за хигиенни и други нужди се отчитат водите, добити 
от този кладенец като самостоятелно питейно-битово водоснабдяване. За отчетния 
период добитите води са 6 957 м3

В следващата таблица са показани използваните количества вода на единица 
продукт, изразходвани за работа на горивната инсталация през периода.

Таблица 3.1

Източник на 
вода

Годишно
количество,

съгласно
КР

Количество за 
единица 

продукт1), 
съгласно КР

Използвано
годишно

количество,
т 3

Използвано 
количество 
за единица 

продукт

Съответствие

ПС „Ябълково“ 
ПС „Марица“ 

ПС „Временна“
Няма норма 1.82 0 0 да

Изразходвана на площадката на дружеството свежа вода е 0 т 3 тъй като през 
2019 г. централата не е била в експлоатация. Разходната норма за единица продукт за 
използвана свежа вода също е 0.

Операторът е разработил и прилага Инструкциите по Условия № 8.1.3 и 8.1.4.
При плановите проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа 

няма установени пропуски и нарушения. Същата изпълнява своето предназначение. 
Извършените проверки по водопровода са документирани съгласно Инструкцията в 
"Дневник за периодична проверка и поддръжка на състоянието на водопроводната 
мрежа".

По Условия 8.1.3 и 8.1.4 се упражнява ежечасно контрол от лицата, изпълняващи 
условията на разрешителното и ежедневен контрол от лицата, отговорни за 
изпълнение на условията на разрешителното, при работа на съответното технологично
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оборудване. Отговорните лица документират резултатите в отчети на всяко 
тримесечие. Лицата, изпълняващи условията на разрешителното документират 
резултатите от извършените прегледи в сменните журнали, а констатираните дефекти 
по съоръженията се отразяват в журнала за дефектите на съответния началник смяна. 
През периода са извършени 2569 проверки на смивани, питателни, технически и помпи 

за процесна вода и технологичното оборудване от персонала, изпълняващ условията 
на разрешителното и 498 броя проверки от персонала, отговорен за изпълнение на 
условията по турбинно и котелно оборудване. Не са констатирани несъответствия.

Резултатите от измерванията и изчисленията, на употребената от дружеството 
вода, се документират и съхраняват съгласно изискванията на Условие 8.1.5 на 
разрешителното.

3.3.2. Използване на енергия
Измерването на количеството използвана електроенергия се извършва по 

измервателните устройства, отбелязани на „Схема за измерване на електроенергията 
за собствени нужди“, приложени към Заявлението за издаване на комплексно 
разрешително.

Операторът прилага инструкции за експлоатация и поддръжка на димни 
вентилатори, питателни и циркулационни помпи, основни консуматори на 
електроенергия; външно и вътрешно мазутни стопанства и технологичните обгреви на 
оборудването, основни консуматори на топлоенергия, съгласно изискванията на 
Условие 8.2.1.2. Спазват се и писмените инструкции за извършване на проверки на 
техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и 
предприемане на действия за тяхното отстраняване. При работа на съответното 
технологично оборудване е извършван ежечасен контрол от лицата, изпълняващи 
условията на разрешителното и ежедневен контрол от лицата, отговорни за 
изпълнение на условията на разрешителното. Извършените проверки са
документирани от отговорните за изпълнение на условията на разрешителното лица в 
отчети, изготвяни на всяко тримесечие. В дневника за дефектите са описани всички
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констатирани несъответствия, сроковете за отстраняване и датата на отстраняването 
им.

Прилага се Инструкцията осигуряваща измерване/изчисляване и документиране 
на изразходваните количества електро- и топлоенергия за производствени нужди, както 

и Инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества 
консумирана електро- и топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1, в това 
число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 
действия за отстраняването им. Производството и разхода на електрическа и топлинна 
енергия през 2019 година общо за площадката и само за горивната инсталация са 
показани в следващата таблица. Посочена е и годишната норма за ефективност при 
употребата на електро- и топлоенергия, съгласно изискванията на Условие 8.2.1.1 от 
Комплексното разрешително.

Таблица 3.2.1.

Година
Годишно

производство
Котел ОР-380в

СН ГНЕ ТЕ ГНЕ
MWhth MWhe MWhe/MWh MWth MWth/MWh

2019 0 0 0 0 0
Норма по КР 0,044 0,0007

Годишната консумация на енергия за единица продукт от горивната инсталация за

2019 г. е посочена в следващата таблица:
Таблица 3.2

Електроенергия,
MWh

Количество за ед. 
продукт, съгласно КР 

MWh/MWh

Използвано 
количество за ед. 

Продукт, MWh/MWh

Съответствие

0 0,044 0 Да

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива
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За производството на електроенергия не се използват суровини, освен горивата и 
водата, които се докладват отделно. По тази причина Таблица 3.3.1 от Образеца на 
годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 
разрешително, не е попълнена.

Таблица 3.3.1

Суровини
Годишно

количество,
съгласно

КР

Количество 
за единица 
продукт1), 

съгласно КР

Употребено
годишно

количество

Количество 
за единица 

продукт
Съответствие

- - - - - Да/Не

За отчетният период през 2019 година е допуснато превишение на разрешените с 
Условие 8.3.1.1 годишни норми за ефективност (t/единица продукт) за употребяваните 
при работата на инсталациите спомагателни материали само на водорода. 
Превишението е фиктивно, тъй като макар и малко количество употребен водород 
(който при експлоатация на инсталацията се употребява за охлаждане на генератора) е 
от технологични просмуквания, а произведената електрическа енергия, както 
споменахме през 2019г. е 0 Мвтч. За несъответствието е изготвен протокол с 
вероятните причини и коригиращи мерки. В следващата таблица са нанесени 
използваните количества спомагателни материали за 2019 г.

Таблица 3.3.2
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Спомагателни
материали

Годишно 
количество, 
съгласно КР

Количество 
за единица 

продукт, 
съгласно КР

Употребено
годишно

количество
Тона

Количество 
за единица 

продукт
Съответствие

Сярна киселина - 
техническа -  96% Няма норма 0,00026 0 0 Д а

Натриева основа 
-  течна -  46% Няма норма 0,000072 0 0 Д а

Хидразин Няма норма 0,0000003 0 0 Д а

Негасена вар 
(СаО) Няма норма 0,0248 0 0 Д а

Амонячна вода -  
25% Няма норма 0,0000007 0 0 Д а

Тринатриев 
фосфат (№зР04) Няма норма 0,0000012 0 0 Д а

Водород Няма норма 0,00000039 0.019 - Не

Прилагат се писмените инструкции, осигуряващи измерването и документирането 
на използваните количества спомагателни материали. Резултатите се документират и 
съхраняват от отговорните за изпълнение на тези условия лица.

За осигуряване на готовност на съоръженията за работа в съответствие със 
сключените за целия период договори за студен резерв със ECO ЕАД с цел не 
замръзване на водата в енергийния котел ОР-ЗвОв, в котел ПКМ 12 е изгорено 
незначително количество природен газ , предвид че инсталацията не е работила през 
2019г. и няма произведен продукт. Формално са превишени количествата горива, 
посочени в условията на КР. В следващата таблица е посочена годишната норма на 
ефективност за единица продукт за изразходваните горива, съгласно условие 8.3.1.2 от 

КР.
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Таблица 3.3.3

Горива
Годишно

количество,
съгласно

КР

Количество 
заед. 

продукт, 
съгласно КР

Употребено
годишно

количество
тона,хил.

Nm3

Количество 
за единица 

продукт
Съответствие

Въглища - 
котел ОР-380в Няма норма 0,55 0 0 Д а

Биомаса
20% от 
общото 
количество 
гориво

0.05 0 0 Д а

Природен газ — 
котли ПКМ-12 Няма норма 150 3.572 0 Д а

След анализ на данните е установено, че има констатирано несъответствие по 
показателя „Разход на природен газ за инсталацията“. Съставен е протокол за 

несъответствие.
3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и 

продукти
Химичните вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на 

опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на вещества и смеси, са опаковани, етикетирани и 
снабдени с информационни листове на безопасност /ИЛБ/. ИЛБ отговарят на 
изискванията на Приложение 2 на Регламент /ЕО 1907/2006 относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.

Съхранението на химичните веществата и смеси е съобразено с поставените 
изисквания в информационните листове и Наредбата за реда и начина за съхранение 
на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл.4б. от Закона за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества и смеси.
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Операторът осъществява съхранението на опасните химични вещества 
използвани като спомагателни материали и горива в складовете за съхранение, 
посочени на схема в актуализирано Приложение V-7 от комплексното разрешително.

Изпълняват се заложените в инструкциите за периодична проверка на 
съответствието срокове, съобразени с експлоатационните изисквания и условията на 
разрешителното, установяват се причините за несъответствие и се предприемат 
коригиращи действия. През отчетният период са извършени 4372 броя проверки за 
състоянието на резервоарите и съоръженията и площадките за съхранение на 
спомагателни материали и горива от персонала, изпълняващ условията на 
разрешителното и 996 броя проверки от персонала, отговорен за изпълнение на 
условията. През отчетният период не е констатирано несъответствие. През 2019 година 
експлоатационният персонал е извършил 1460 броя за наличие на течове от 
резервоари или обваловки и по преносната мрежа за течни спомагателни материали и 
горива. Не са констатирани несъответствия. Отговорните за изпълнение на условията 

лица са извършили 996 броя проверки на същите съоръжения.
Резултатите от извършените проверки на съответствието на резервоарите и 

съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива с 
експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини 
за несъответствие и предприетите корективни действия се документират в 
оперативните дневници и/или в дневника за дефектите от лицата, изпълняващи 
условията на разрешителното. Отговорните за изпълнение на условията лица, изготвят 
отчети на всяко тримесечие за резултатите от проверките и предприемат коригиращи 
действия при необходимост.

Дружеството не доставя и не използва азбестосъдържащи материали.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда
4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

(ЕРЕВВ) и PRTP
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Годишните емисии на NOX) SO2 и прах, изпускани от котел ОР-380в за този 
отчетен период, се определят, като сума от емитираните емисии при работеща и при 
неработеща СОИ:

1. При работеща СОИ - произведение на средномесечната стойност на 
емитирания замърсител, измерена от СНИ и месечния обем димни газове, отчетен от 
СНИ за периода.

2. При неработеща СОИ
- за SO2 - произведение на средночасовата стойност на замърсителя, измерена на 

входа на СНИ за периода на неработеща СОИ, средночасовия обем на димни газове 
за месеца и броя на работните часове без функционираща СОИ;

- за NOx, - произведение на средномесечната стойност на емитирания 
замърсител, средночасовия обем на димни газове за месеца и броя на работните 
часове без функционираща СОИ, измерени от СНИ;

- за прах - произведение на определената с НАРЕДБА за норми за допустими 
емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи 
горивни инсталации ИДЕ за прах (10 mg/Nm3), средночасовия обем на димни газове 
за месеца, броя на работните часове без функционираща СОИ, измерени от СНИ;

Годишните емисии за живак са изчислени съгласно измерения годишен обем на 
димните газове от СНИ и измерената концентрация на живак, определена с 
протокол за изпитване №2013/21.12.2018 г. на акредитирана лаборатория за анализ 
на компонентите на околната среда към „Еко-консулт. инженеринг“ ООД, гр. Бургас. 
За 2019г. няма измерване на живак тъй като централата има 0 работни часове.

В Таблица 1 са показани измерените и изчислени количества на замърсителите в 
атмосферния въздух за отчетния период.

В Таблица 2 са показани резултатите от мониторинга на емитираните в 
атмосферния въздух вредни вещества за 2019 година.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.
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Централата разполага с изготвена информация за всяко пречиствателно 
съоръжение, съдържаща контролирани параметри (технологичните параметри, чиито 
контрол осигурява оптималната работа) на пречиствателните съоръжения, разрешени 
в Условие 9.1.1, оптимални стойности за всеки от контролираните параметри, честота 
на мониторинг на стойностите на контролираните параметри и вида на оборудването за 
мониторинг на контролираните параметри.

Сероочистващата инсталация и електрофилтъра, са поддържани в съответствие с 
представената на РИОСВ информация за експлоатация и поддържане на оптимален 
работен режим.

Прилагат се инструкции за поддържане на оптимални стойности на 
технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на 
пречиствателните съоръжения и инструкция за периодична оценка на съответствието 
на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно 
съоръжение с определените оптимални такива, включваща установяване на причините 
за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Контролираните стойности на електрофилтъра се записват в оперативния журнал 
на оператора на главно ел. табло на блочен щит за управление, а обобщени данни за 
месеца се изготвят и съхраняват от отговорното лице -  началник цех „Електрически“. 
Констатираните несъответствия и предприетите мерки по механичната част на 
ел.филтъра са включени в дневника за дефектите на цех “Котлотурбинен".

Контролираните стойности на сероочистващата инсталация се записват в 
оперативния журнал на оператора на СОИ, а обобщени данни за месеца се изготвят и 
съхраняват от отговорното лице -  началник цех „Химичен“. Констатираните 
несъответствия и предприетите мерки се отразяват в дневник за дефектите на звено 
“Сероочистване“.

През отчетната година са извършени 87 проверки на работата на 
пречиствателните съоръжения от персонала, изпълняващ условията на 
разрешителното при които са констатирани 10 несъответствия. Всички констатирани 
несъответствия са отстранени. Необходимият резерв от части се поддържа постоянно.
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Поради това ,че инсталацията не е била в експлоатация през 2019г. не е 
извършвано контролно мерене от компетентния орган. При последния емисионен 
контрол не е констатирано превишение на показателите от ИДЕ по условие 9.2.1. от КР 
№ 41-Н1/2016 г.

Дружеството не разполага и не експлоатира други организирани източници на 
емисии в атмосферния въздух, освен описаните в КР №41-Н1/2016 г.

Емисиите на вредни вещества от инсталациите по условие 2 от КР се изпускат в 
атмосферния въздух организирано. Източници на неорганизирани емисии на 
производствената площадка на централата са въглищните фигури при възможните 
самозапалвания и прахогазовия тракт, при поява на неплътности. Операторът 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. Тази дейност се 
упражнява от изпълнителния персонал и се контролира от ръководството на цехове 
“Въглеподаване” и “Котлотурбинен". През 2019 година са извършени 738 проверки на 
прахогазовия тракт от лицата, изпълняващи условията на разрешителното и 249 
проверки от лицата, отговарящи за изпълнение на условията. При извършените 
проверки по състоянието на този вид оборудване не е констатирано несъответствие. От 
извършените ежесменни проверки на въглищните фигури от експлоатационния и от 
ръководния персонал също няма констатирани несъответствия.

Използваната технология не изисква и на площадката не се ползват интензивно 
миришещи вещества източници на миризми, както и летливи органични съединения по 
смисъла на Наредба 7/2003 г. Няма получени оплаквания за миризми.

През 2019 година данните от АИС „Раковски“, Димитровград са получавани 
редовно в реално време. Няма регистрирани средноденонощни наднормени стойности 
на серен диоксид в атмосферния въздух в района през 2019 г.

Дружеството прилага съгласуваната с РИОСВ-Хасково „Схема за намаляване на 
масовия поток на SO2 при наднормени имисии в атмосферния въздух в района".

Комплексно разрешително № 41-Н1/2016 г. 22



ТЕЦ “МАРИЦА 3" АД,ДИМИТРОВГРАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА -2 0 1 9  г._ J 6

Емитираните количества на замърсителите във въздуха за производството на 
единица продукт, съгласно Условие 9.7.7, са описани в следващата таблица:

№ Замърсител Количество,
kg

Годишно
производство

MWhth
Количество за 

ед. продукт

1 S02 0 0 0
2 NOx 0 0 0
3 Прах 0 0 0
4 Живак 0 0 0

След въвеждане в експлоатация на сероочистващата инсталация, ТЕЦ “Марица 3” 
извършва собствени непрекъснати измервания, съгласно изискванията на Наредба 
6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, Наредба № 10 
от 6.10.2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на 
серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от 
големи горивни инсталации и Инструкция № 1 от 03.07.2003 г. за изискванията към 
процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на 
резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. От 
01.01.2016 г. дружеството спазва и изискванията на НАРЕДБА за норми за допустими 
емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи 
горивни инсталации (Наредба 2012 г.), приета с ПМС № 354 от 28.12.2012 г., изм. и 
доп., ДВ, бр. 63 от 31 юли 2018 г., като на основание одобрената от министъра на 
околната среда и водите техническа обосновка за невъзможността за спазване на НДЕ, 
определени с чл. 5, дружеството прилага минималните степени на десулфуризация, 
определени в част 5 от приложение № 1, в съответствие с правилата, определени в 
част 6 от приложение № 1 на същата Наредба.
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Съгласно последното изменение в Наредба 6 са необходими минимум 3 
денонощия работа на съоръженията в нормален режим. През отчетната година 
инсталацията не е била в експлоатация, поради това не е сключен договор с 
акредитирана фирма за газ анализаторите за калибриране.

Не са констатирани несъответствия на контролираните параметри, отчетени от 
системата за собствени непрекъснати измервания, с определените в комплексното 
разрешително НДЕ и е отчетено пълно съответствие с изискванията на 
законодателството. Оценка на съответствието на резултатите от СНИ е дадена в 
следващите таблици:

-  За средномесечните стойности

№ Месец
Степен на

десулфуризация, %
Съответствие

> 97% Наредба 2012 и № 41

1. Януари - Д а

2. Февруари - Д а

3. Март - Д а

4. Април - Д а

5. Май - Д а

6. Юни - Д а

7. Юли - Д а

8. Август - Д а

9. Септември - Д а

10. Октомври - Д а

11. Ноември - Д а

12. Декември - Д а

-  За среднодневните стойности 
Оценка на съответствието с КР №41/2016
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- При изгаряне на въглища

№ Показател,
mg/Nm3 НДЕ

средночасови 
стойности < 

200 % НДЕ, %
Изискване Съответствие

1. s o 2
минимум 97% 

десулфуризация 100 97% Д а

2. NOx 200 100 97% Д а
3. Прах 10 100 97% Д а

- При съвместно изгаряне на въглища 80% и до 20% биомаса

№ Показател,
mg/Nm3 НДЕ

средночасови 
стойности < 200 

% НДЕ, %
Изискване Съответствие

1. SO2 319 100 97% Д а

2. NOx 190 100 95% Д а

3. Прах 12 100 95% Д а

- работа без функциониращи СНИ
за SO2 за NOx за прах

Часа 0 0 0

- работа с неизправни пречиствателни съоръжения
№

Пречиствателно съоръжение
часа

По данни от 
СНИ

Фактическо
състояние

1. Сероочистваща инсталация 0 0
2. Система за редукция на азотните оксиди 0 0
3. Електрофилтър 0 0
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Поради профилактика и ремонт на прахомера на 03.08.2019 г. от 03:00 ч. до 
05.08.2019 г. 08:00 ч. в месечния протокол системата за непрекъснати измервания е 
отчела компютърна грешка за прах.

И през 2019 г. котли ПКМ-12 не са работили, поради което не са извършени и 
собствените периодични измервания за тези източници.

Резултатите от мониторинга се документират и съхраняват за всяка календарна 
година отделно и се предоставят при поискване от компетентния орган. Съхранява се и 
информацията за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на 
Европейския регистър на емисиите на вредни вещества; резултатите от изпълнението 
на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии; оценката на 
съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с 
определените в разрешителното емисионни норми (вкл. степента и времевия период 
на превишаването им), установените причини за несъответствия и предприетите 
коригиращи действия.

Не се извършват дейности по събиране и съхраняване, рециклиране, 
регенериране и разграждане на вещества, които нарушават озоновия слой в 
съответствие с чл. 3 от Наредба за осъществяване на контрол и управление на 
веществата, които нарушават озоновия слой, както и производството, вносът, 
износът, пускането на пазара и използването на вещества, по Приложение 9 от 
Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за 
правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо 
флуорсъдържащи парникови газове както и за документирането и отчитането на 
емисиите на флуоросъдържащи парникови газове . Дружеството използва 1 бр. 
елегазов прекъсвач със серен хексафлуорид / SFe А В изпълнение на чл. 35 от Наредба 
1 е изготвен годишен отчет, който съгласно чл.36 на същата Наредба е 
представен в РИОСВ-гр.Хасково с писмо с изх. №21/08.01.2020 г.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.
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ТЕЦ “Марица 3” АД извършва мониторинг на функционирането на всички 
пречиствателни съоръжения към Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 
над 50 MW, в съответствие с технологичните инструкции и с изискванията на КР. 
Дружеството е изготвило и разполага с информация за всяко пречиствателно 
съоръжение, съдържаща контролирани параметри (технологичните параметри, чиито 
контрол осигурява оптималната работа) на пречиствателните съоръжения, разрешени 
в Условие 10.1.1.1, оптимални стойности за всеки от контролираните параметри, 
честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри и вида на 
оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

Операторът прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на 
технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на 
пречиствателните съоръжения, както и инструкция за периодична оценка на 
съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко 
пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива.

Прилага се и инструкцията за периодична проверка и поддръжка на състоянието 
на канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително 
установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното 

отстраняване.
В съответствие с условие 10.1.2.1. от комплексното разрешително дружеството 

зауства отпадъчния си смесен поток битово-фекални и дъждовни води, съвместно с 
отпадъчните битово-фекални води от “Неохим” АД в ГПСОВ-Димитровград. След 
изпълнението на това условие се обезсмисля провеждането на мониторинг и 
спазването на норми, които се изискват при пряко включване във водоприемника.

Въпреки възникналото противоречие дружеството продължава да упражнява 
собствен мониторинг с честота и по показатели, определени с условията на 
комплексното разрешително.

През отчетната 2019 г. не е упражнен мониторинга на отпадъчните води в 
Колектор 2 и Колектор 3, тъй като инсталацията не е била в експлоатация. 
Отпадъчните води в колектор №2, като част от смесен поток производствени,
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охлаждащи и дъждовни води се заустват в р. Марица, в посочената в КР точка. През 
2019 г. в колектор №3 не са зауствани дренажни води. Няма промяна на точките на 
пробовземане, на източниците на отпадъчни води и на пречиствателните съоръжения 

от посочените в КР.
През 2019 година не е била в експлоатация изградената през 2009 година 

инсталация за събиране и връщане в оборотния сгуропепелоизвозен цикъл на част от 
отпадъчните дренажни води, тъй като централата има 0 работни часа.

Количеството на охлаждащите отпадъчни води е под лимита, определен с КР. 
През отчетният период няма измерени отклонения на контролираните показатели на 
отпадъчните води от Колектор 1.

Мониторингът през първото полугодие по Условие 10.3.2.1. е извършен на 
04.07.2019 г. поради забавени организационни мерки между централата и 
лабораторията. Протоколите от извършените анализи са изпратени на БДИБР- 
гр.Пловдив. Измерванията се извършват от акредитирана изпитвателна лаборатория 
“Еколаб“ към „Диал“ ООД гр.София през първото полугодие и от акредитирана 
изпитвателна лаборатория ЛАКОС към “ЕКО КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД гр.Бургас 
през второто полугодие, по препоръчаните методи и процедури.

Условие 10.1.2.3.1. през 2019 г. не е приложено тъй като инсталацията не е била 
в експлоатация.

Дружеството има изготвен авариен план. През отчетната година не са възниквали 
аварийни ситуации, по смисъла на Условие 10.1.3.2, изискващи уведомяване на 
РИОСВ и Басейнова дирекция. Дружеството упражнява системен собствен контрол на 
качеството на постъпващата от р. Марица вода.

По Условие 10.1.4.2. няма извършвани дейности тъй като през отчетния период 
централата има 0 работни часа. Прилага се инструкцията за оценка на резултатите от 
собствения мониторинг за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения, 
установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи 
действия.
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Не са емитирани характерните за категорията промишлена дейност замърсители 
чрез отпадъчните производствени води, тъй като през отчетния период инсталацията 
не е била в експлоатация.

Извършените проверки на пречиствателните съоръжения, стойността на 
контролираните параметри, установените несъответствия и действията за 
отстраняването им от изпълнителския персонал са отразени в оперативните дневници 
и дневниците за дефекти на цехове “Химичен” и “Котлотурбинен”. В цех 
“Въглеподаване” са съставени протоколи. Извършените проверки от отговорните лица 
са документирани в отчетите за 2019 година:

№ Пречиствателно
съоръжение Брой проверки Брой

несъответствия
Брой коригиращи 

действия
1 Утаителен басейн 24 10 10

2 Неутрализационна яма 12 0 0

3 Сепарираща шахта 51 0 0

Резултатите от контрола на канализацията са отразени в “Дневник за периодична 
проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа”. При извършените 
планови проверки на 07.05.2019 г. и на 18.10.2019 г. не са констатирани несъответствия 

и е установено добро състояние на канализацията.
4.4. Управление на отпадъците
От разрешените за генериране 14 вида отпадъци, бяха образувани 3 вида.
Няма образувани отпадъци по Условие 11.1.1., поради това че през 2019 г. 

централата има 0 работни часа. Не се приемат отпадъци от външни фирми. Всички 
генерирани отпадъци от дейността се събират и временно съхраняват разделно, на 
съответните площадки.

Образуваните през периода опасни отпадъци са събрани и съхранени по реда, 
регламентиран с нормативната уредба и условията в КР относно този вид отпадъци.
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Извършва се предварително съхраняване на отпадъците, които са образувани от 
дейността на инсталацията единствено на площадките обозначени на схема в 
Приложение № 6 към КР.

Прилага се инструкцията за периодична оценка на съответствието на 
предварително съхранение с условията на разрешителното, на причините за 
установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Оценката се 
извършва веднъж на тримесечие, от отговорните за управление на отпадъците лица. 
През периода са извършени 36 проверки за състоянието на складовите площадки за 
предварително съхранение на отпадъците. Не са констатирани несъответствия.

През 2019г. са генерирани три вида отпадъци -  стърготини, стружки и изрезки от 
черни метали, отпадъци от желязо и стомана и флуоресцентни лампи. Генерираните 
видове и количества отпадъци съответстват на разрешените с КР №41-Н1/2016 г.

Системно се осъществява измерване и изчисляване на количествата образувани 
на площадката отпадъци, с цел определяне на годишно количество образуван отпадък; 
годишно количество за единица продукт (за сгурия, пепел и гипс), както и количествата 
временно съхранявани и предавани на външни фирми отпадъци.

Дейностите по управление на отпадъците се документират и докладват съгласно 
изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публични регистри.
Годишните отчети за извършените дейности с отпадъци за през 2019 г. са внесени 

в ИАОС в законоустановения в Наредба №1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по 
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене 
на публични регистри срок. Заведените отчетни книги се попълват редовно.

Резултатите са докладвани в Таблици 4 и 5 от настоящия ГДОС.

4.5. Шум
Съгласно КР №41-Н1/2016 г. измерванията на показателите на шума са с период 

от 2 години.
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Нанесените в Таблица 6 данни са от измерването, извършено през 2018 година. 
Измерванията са извършени от акредитирана лаборатория ЛАКОС към «Еко-консулт- 
инженеринг» ООД, гр. Бургас, съгласно Възлагателно писмо след провеждане на 
офертно проучване. Лабораторията притежава сертификат за акредитация № 75 ЛИ, 
валиден до 29.07.2020 г.

Измерванията са проведени на 03.12.2018 г., при нормален режим на 
експлоатация на инсталацията.

Няма промяна в технологията, не са монтирани нови съоръжения и не се 
наблюдават съществени отклонения от измерените през 2016 г. еквивалентни нива на 
шума.

В мястото на въздействие - най-близката жилищна сграда на с. Брод, 
еквивалентното ниво на шума е 38.9±0.2 dB, а в най-близката жилищна сграда на 
Димитровград еквивалентното ниво на шума е 45.5±0.2 dB.

Няма оплаквания на живущи около площадката.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
Не се отвеждат пряко или непряко вредни и опасни вещества в почвите и 

подземните води. В отчетените в т.3.3.4 от настоящия ГДОС периодични проверки са 
включени и тези от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито.

Дружеството разполага с достатъчно количество подходящи сорбиращи 
материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места. През 
отчетния период не са констатирани разливи от нефтопродукти или химични вещества 
от съоръжения и тръбопроводи, монтирани на открито. Откритите течове са в 
обваловани зони или закрити помещения и пропуските са отстранени в рамките на 
работната смяна и съгласно инструкцията за отстраняване на разливи на вредни и 
опасни вещества върху производствената площадка.

Товаро-разтоварните дейности, които биха могли да доведат до течове, се 
извършват на определените за това места, осигурени против разливи и течове.

Собственият мониторинг на подземни води се извършва на места, в срокове, по 
методи за анализ и по показатели, определени в КР. Анализите се извършени от
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акредитирана лаборатория -  Регионална лаборатория- гр. Хасково към ИАОС- 
гр.София.

Съгласно КР41-Н1/2016 г. честотата на извършване на собствен мониторинг на 
подземни води е веднъж на пет години, но съгласно плана за собствен мониторинг 
честотата на извършване е веднъж годишно. Съгласно КР41-Н1/2016 г., честотата на 
мониторинга на почви е веднъж на 10 години. През 2006 г. са извършени и докладвани 
резултатите от измерванията, които са приети за базови. Данните, нанесени в таблица 
№8, са от извършения анализ през 2015 г. Постоянните пунктове за мониторинг - Пп1, 
Пп2 и ПпЗ са означени с табели, с посочените в Заявлението за КР координати. 
Наблюдават се показателите, записани в КР, с определената честота и по 
препоръчаните методи за анализ. Анализите са извършени от акредитирана 
лабораория „ЕКОЛАБ“ към „ДИАЛ“ ООД, гр. София.

Отговорните по условията на разрешителното лица водят и съхраняват“ Дневник 

за установяване на разливи от вредни и опасни вещества“ .
През отчетния период не са възниквали аварийни ситуации, които биха могли да 

предизвикат замърсяване на подземните води или почвите.

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с 
условията на КР /ИППСУКР/

Операторът е предприел действия за привеждане на работата на инсталацията в 
съответствие с нормативната уредба поради влизането в сила на изискванията на 
НАРЕДБА за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, 
изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, приета с ПМС № 354 от 
28.12.2012 г., Дружеството е спазвало изискванията на българското и европейското 
законодателство за постигане на високи резултати по опазването на околната среда.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях
Операторът не предвижда прекратяване на работата на Инсталацията.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения
7.1. Аварии
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През 2019 г. не са настъпвали аварии, водещи до нарушаване параметрите на 
околната среда или човешкото здраве.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за 
които е издадено КР

В дружеството няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността 
на инсталацията за отчетната 2019 година.
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Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация 
в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 
разрешително №41-Н1/2016 г. на ТЕЦ "Марица 3” АД, Димитровград.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на 
копия от този доклад на трети лица.

Подпис: Дата:

Длъжност в организацията:

Имена на подписания:

ipoeapad
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Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

Пределни количества за изпускане 
(колона 1)

№ CAS № Замърсител във въздуха 
(колона 1а) 
kg/година

във водата 
(колона 16) 
kg/година

в почвата 
(колона 1в) 
kg/година

3 124-38-9 Въглероден
(СОа)

ДИОКСИД (7000)
С

- -

8 -
Азотни
(NOx/N02)

оксиди (0)
м

- -

11 - Серни оксиди (SOX/SO2) (0)
м

- -

21# -

Живак и съединенията 
му (като Нд)

(0)
м

-

-

•  Годишното количество емитиран общ прах за 2019 г. е 0 кг. Количеството е 
определено чрез измерване.
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Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Параметър Единица НДЕ съгласно 
KP 41-H1/2016

Резултати от мониторинг
Честота на 
мониторинг

Съответствие
Брой/%

Непрекъснат 
мониторинг по 
KP 41-Н1/2016

Периодичен
мониторинг

Въглероден диоксид mg/Nm3 - - - Не се изисква Няма НДЕ

Серни оксиди mg/Nm3 319 0 - непрекъснат 100

Азотни оксиди mg/Nm3 190 0 - непрекъснат 100

Прах mg/Nm3 12 0 - непрекъснат 100

Живак mg/Nm3 - - 0 1 път годишно Да

Изчислената концентрация на въглероден диоксид, съобразно измерения годишен обем на димните газове от СНИ и изчисленото 

количество СОг на база изразходваното гориво през 2019 г. е 0 mg/Nm3.
Емисиите от прах, серни и азотни оксиди са определени по отчетените от СНИ данни за 2019 година, а от живак -  с протокол за 
изпитване на акредитирана лаборатория. През 2019 г. инсталацията не е била в експлоатация и поради тази причина няма 
измерено количество на живак. Периодичният мониторинг на котли ПКМ-12 се упражнява 1 път на 2 години. През 2019 г. котлите 
имат 0 работни часове и по тази причина не е извършен мониторинг.
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ТЕЦ "МАРИЦА 3” АД, ДИМИТРОВГРАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА -  2019 Г.«

Таблица 3.1.1. Емисии в отпадъчни води (битовофекални и дъждовни) във водни обекти / канализация -  Колектор 

№ 1, пробоотборна точка 1

Параметър Единица НДЕ съгласно Резултати от Честота на Съответствие
КР 41-Н1/2016г. мониторинг мониторинг по КР41-Н1/2016

Общ органичен въглерод mg/dm3 Няма - Не е предвиден -

Дебит на отпадъчните т 3/ден 822 Д а
води т 3/час 40 *

- Д а
в Колектор1 т 3/год. 350 000 Д а

Ph 6,0*9,0 7.92 Д а
7.91 Д а

Неразтворени вещества mg/dm3 60 6.8 Д а
<3 Един път на Д а

БПК mg/dm3 25 3.0 шестмесечие Д а
0.51 Д а

ХПК mg/dm3 100 14.6 Д а
<10 Д а

Други - - - - -

Забележка:

* - Отпадъчните води от Колектор 1 се заустват в ПСОВ -  Димитровград и няма пряко отвеждане във воден обект. 
Данните са от протоколи №2019/1939 от 31.07.2019 и № 2238 от 02.01.2020г. на „ЕКОЛАБ“ към „ДИАЛ“ ООД, гр.София и 

ЛАКОС към “ЕКО КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, гр.Бургас.
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ТЕЦ “МАРИЦА 3” АД, ДИМИТРОВГРАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА -  2019 г.«

Таблица 3.1.2. Емисии в отпадъчни води (битовофекални и дъждовни) във водни обекти / канализация -  Колектор 

№ 1, пробоотборна точка 2

Параметър Единица НДЕ съгласно Резултати от Честота на Съответствие
КР 41-Н1/2016г. мониторинг мониторинг по КР41-Н1/2016

Общ органичен въглерод mg/dm3 Няма - Не е предвиден -

Дебит на отпадъчните т 3/ден 822 Д а
води т 3/час 40 *

- Д а
в Колектор1 т 3/год. 350 000 Д а

Ph 6,0*9,0 7.96 Д а
7.65 Д а

Неразтворени вещества mg/dm3 60 0.20 Д а
<3 Един път на Д а

БПК mg/dm3 25 <3 шестмесечие Д а
<0.5 Д а

ХПК mg/dm3 100 <5 Д а
<10 Д а

Други - - - - -

Забележка:
* - Отпадъчните води от Колектор 1 се заустват в ПСОВ -  Димитровград и няма пряко отвеждане във воден обект. 

Данните са от протоколи №2019/1940 от 31.07.2019 г. и № 2239 от 02.01.2020 г. на „ЕКОЛАБ“ към ,ДИАЛ“ ООД, гр.София и 
ЛАКОС към “ЕКО КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, гр.Бургас.
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ТЕЦ “МАРИЦА 3 ” АД, ДИМИТРОВГРАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА -  2019 Г.*

Таблица 3.1.3. Емисии в отпадъчни (битовофекални и дъждовни) във водни обекти / канализация - Колектор1, 

пробоотборна точка 4

Параметър Единица НДЕ съгласно Резултати от Честота на Съответствие
КР 41-Н1/2016г. мониторинг мониторинг по КР41-Н1/2016

Общ органичен въглерод mg/dm3 Няма - Не е предвиден -

Дебит на отпадъчните т 3/ден 822 Д а
води т 3/час 40 *

- Д а
в Колектор1 т 3/год. 350 000 Д а

Ph 6,0-5-9,0 7.89 Д а
7.83 Д а

Неразтворени вещества mg/dm3 60 8.2 Д а
<3 Един път на Д а

БПК mg/dm3 25 3.6 шестмесечие Д а
0.52 Д а

ХПК mg/dm3 100 18.8 Д а
<10 Д а

Други - - - - -

Забележка:
* - Отпадъчните води от Колектор 1 се заустват в ПСОВ -  Димитровград и няма пряко отвеждане във воден обект.

Данните са от протоколи №2019/1941 от 31.07.2019 г. и № 2240 от 02.01.2020 г. на „ЕКОЛАБ“ към ,ДИАП“ ООД, гр.София и 
ЛАКОС към “ЕКО КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр.Бургас.
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ТЕЦ “МАРИЦА Г А Д , ДИМИТРОВГРАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА -  2019 Г.

Таблица 3.1.4. Емисии в отпадъчни води (битовофекални и дъждовни) във водни обекти / канализация Колектор № 

1, пробоотборна точка 5

Параметър Единица НДЕ съгласно Резултати от Честота на Съответствие
КР 41-Н1/2012Г. мониторинг мониторинг по КР41-Н1/2016

Общ органичен въглерод mg/dm3 Няма - Не е предвиден -
Дебит на отпадъчните т 3/ден 822 Д а
води т 3/час 40 . * - Д а
в Колектор1 т 3/год. 350 000 Д а

Ph 6,0:9,0 7.96 Д а
7.66 Д а

Неразтворени вещества mg/dm3 60 13.6 Д а
<3 Един път на Д а

БПК mg/dm3 25 <3 шестмесечие Д а
<0.5 Д а

ХПК mg/dm3 100 <5 Д а
<10 Д а

Други - - - - -

Забележка:
* - Отпадъчните води от Колектор 1 се заустват в ПСОВ -  Димитровград и няма пряко отвеждане във воден обект.
Данните са от протоколи №2019/1942 от 31.07.2019 г. и № 2241 от 02.01.2020 г. на „ЕКОЛАБ“ към ,ДИАЛ“ ООД, гр.София и ЛАКОС 
към “ЕКО КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, гр.Бургас.
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ТЕЦ “МАРИЦА 3" АД, ДИМИТРОВГРАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА -  2019 г.«

Таблица 3.2. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, и дъждовни) във водни обекти / канализация

Колектор 2, пробоотборна точка 6

Параметър Единица НДЕ съгласно КР Резултати от Честота на Съответствие по
41-Н1/2016Г. мониторинг мониторинг КР41-Н1/2016

Общ органичен въглерод mg/dm3 Няма - - -

Дебит на отпадъчните т 3/ден 3 200 72.32 Д а
води т 3/час 150 3.01 - Д а
в Колектор2 т 3/год. 1 125 000 26396.03 Д а

- -

Ph 6,0 *  9,0
- -

- -

- -

- -

Неразтворени вещества mg/dm3 60
- -

-

Веднъж на -

- Д атримесечие
- -

Желязо -общо mg/dm3 1.0 - -

- -

- Д а
- -

Нефтопродукти mg/dm3 0.5
- -

- -

- Д а

Комплексно разрешително № 41-Н1/2016 г. 41



ТЕЦ “МАРИЦА Г А Д ,  ДИМИТРОВГРАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА -  2019 Г.е

Таблица 3.3. Емисии в отпадъчни води (производствени) във водни обекти КолекторЗ, пробоотборна точка 7

Параметър Единица НДЕ съгласно Резултати от Честота на Съответствие по
КР 41-Н1/2016Г. мониторинг мониторинг КР41-Н1/2016

Общ органичен въглерод mg/dm3 Няма - - -

Дебит на отпадъчните т 3/ден 3 200 0 Да
води т 3/час 150 0 - Да
в КолекторЗ т 3/год. 1 125 000 0 Да

- -

Рн 6,0 + 9,0 - -

- -

- -

Неразтворени вещества mg/dm3 60 - -

- -

- -

- -

Желязо -общо mg/dm3 1.0 - -

- -

- -

- -

Нефтопродукти mg/dm3 0.5 - -

- -

- -

- -

Сулфатни йони mg/dm3 400 - -

- -

- -
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ТЕЦ “МАРИЦА 3 ” АД, ДИМИТРОВГРАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА -  2019 г.«

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Тип отпадък код
Годишно количество Годишно количество 

за единица продукт
Временно

съхранение
на

площадката

Транспортиране 
-  собствен 
транспорт/ 

външна фирма,

Съответ
ствие по 

КР41- 
Н1/2016

К-ва по КР41- 
Н1/2016

Реално
измерени

К-ва по КР41- 
Н1/2016

Реално
измерени

- - t/y t/y t/MWhth t/MWhth t t -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Сгурия, шлака и дънна 
пепел от котли (с 
изключение на пепел от 
котли, упомената в 10 01 
04)

10 01 01 19 200 0 0,007 0
п в с

“Галдушки
ливади“

- Да/Да

Увлечена/летяща пепел от 
изгаряне на въглища 
(пепел от 
електрофилтрите

10 01 02 110 000 0 0,041 0
ПВС

“Галдушки
ливади“

- Да/Да

Твърди отпадъци от 
реакции на основата на 
калций, получени при 
десулфуризация на 
отпадъчни газове

10 01 05 125 843 0 0,045 0
ПВС

“Галдушки
ливади“

- Да/Да
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ТЕЦ “МАРИЦА 3 ”  АД, ДИМИТРОВГРАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА -  2019 г.

Облицовъчни и 
огнеупорни материали от 
неметалургични процеси, 
различни от упоменатите 
в 16 11 05

1611 06 100 0 - - № 62 - Д а

Наситени или отработени 
йонообменни смоли 19 09 05 5.0 0 - - №61 - Д а

Стърготини, стружки и 
изрезки от черни метали 12 01 01 97,5 0.40 - - 0.40-NB 52 - Д а

Отпадъци от желязо и 
стомана 191001 150 8.00 - - 8.00-№ 52 - Д а

Нехлорирани хидравлични 
масла на минерална 
основа

13 01 10* 8,8 0 - - № 56 - Д а

Нехлорирани моторни, 
смазочни и масла за 
зъбни предавки на 
минерална основа

13 02 05* 0,7 0 - - № 55 - Д а

Нехлорирани изолационни 
и топлопредаващи масла 
на минерална основа

13 03 07* 10,5 0 - - № 57 - Д а

Изолационни материали, 
съдържащи азбест 17 06 01* 15 0 - - №51 - Д а

Флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, 
съдържащи живак

20 01 21* 0.2 0.074 - - 0.195-№ 54 - Д а
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ТЕЦ "МАРИЦА У  АД, ДИМИТРОВГРАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА -  2019 г.

Забележка: В колона 7 е посочен номера на площадката за временно съхраняване на отпадъка и натрупаните количества към 31.12.2019 г.

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 
по КР41- 
Н1/2016

Отпадъци от желязо и стомана 191001 Не Не
-

Д а

Стърготини, стружки и изрезки от 
черни метали 12 01 01

Не Не
-

Д а
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ТЕЦ “МАРИЦА 3” АД, ДИМИТРОВГРАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА -  2019 г.т

Таблица 6. Шумови емисии -  измерване нивата на шума по границите на 
производствената площадка на ТЕЦ “Марица 3” АД

Място на 
измерването

Ниво но звуково 
налягане в dB(A)

Измерено през 
деня/нощта Съответствие

По оградата -т. 1-1 48.7 ±0,2 Деня Да
По оградата-т. 1-2 55.3 ± 0,2 Деня Да
По оградата -т.1-3 60.4 ± 0,2 Деня Да
По оградата-т. 1-4 67.1 ±0,2 Деня Да
По оградата-т. 1-5 64.5 ± 0,2 Деня Да
По оградата -т. 1-6 58.9 ±0,2 Деня Да
По оградата-т. 1-7 53.4 ± 0,2 Деня Да
По оградата-т. 1-8 46.8 ± 0,2 Деня Да
По оградата-т. 1-9 45.7 ±0,2 Деня Да

Таблица 6-1. Еквивалентното ниво на шума Led /dBA/, в избрани точки, разположени 
по предварително очертан контур, ограждащ основните съоръжения на 
производствената площадка

ИТ№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Led, dBA 56.2

±0,2
57.9
±0,2

55.4
±0,2

57.2
±0,2

61.4
±0,2

65.0
±0,2

63.7
±0,2

65.2
±0,2

62.0
±0,2

58.1
±0,2

Изчисленото ниво на общата звукова мощност, излъчвана от въображаем точков 
източник, разположен в геометричния център е 111.3 ± 4.5 dBA.
Отчетените данни са от Протокол за изпитване №2014/21.12.2018 г. на ЛАКОС към „ЕКО- 
КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Бургас. Изпитването е извършено на 03.12.2018 г. 
Съгласно КР41/2016 г., честотата на мониторинг е 1 път на две години.

Комплексно разрешително Ns 41-Н112016 г. 46



ТЕЦ “МАРИЦА Г А Д , ДИМИТРОВГРАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА ~ 2019 Г.

Таблица 7. Опазване на подземните води

Показател
Точка на 
пробо- 

вземане

Конц. в 
ЛОДЗ. води, 
съгласно 
КР, mg/l

Резултати от 
мониторинг 

mg/l

Честота 
на мони
торинг

Съответ
ствие

Активна реакция ПРпв1 6.85 Веднъж
годишно

Да
ПРпв2 >6,5 и <9,5 6.86 Да
ПРпвЗ 7.31 _ J a ___
ПРпв1 1340 Веднъж

годишно
Да

Електропроводимост ПРпв2 2000 1182 Да
ПРпвЗ 2060 Не
ПРпв1 1.4 Веднъж

годишно
Не

Амониев йон ПРпв2 0.5 3.5 Не
ПРпвЗ 0.5 ____Да____
ПРпв1 349 Веднъж

годишно
Не

Сулфати ПРпв2 * 250 257 Не
ПРпвЗ 743 Не
ПРпв1 1.16 Веднъж

годишно
Не

Фосфати ПРпв2 0.5 2.4 Не
ПРпвЗ 0.13 ___ Да___
ПРпв1 1.6 Веднъж

годишно
Не

Нитрити ПРпв2 0.5 1.45 Не
ПРпвЗ 2.2 Не
ПРпв1 0.0030 Веднъж

годишно
Да

Мед ПРпв2 0,2 0.0026 Да
ПРпвЗ 0.0016 Да
ПРпв1 4.3 Веднъж

годишно
Да

Арсен ПРпв2 0.01 30.4 Не
ПРпвЗ <1* Да
ПРпв1 441 Веднъж

годишно
Не

Желязо ПРпв2 0.2 892 Не
ПРпвЗ 29 Да
ПРпв1 2.0 Веднъж

годишно
Да

Олово ПРпв2 0.01 4.8 Да
ПРпвЗ 5.7 Да
ПРпв1 <1* Веднъж

годишно
Да

Селен ПРпв2 0.01 <1* Да
ПРпвЗ <1* Да
ПРпв1 0.12 Веднъж

годишно
Да

Кадмий ПРпв2 0.005 0.20 Да
ПРпвЗ <0.1* Да
ПРпв1 <50 Веднъж

годишно
Да

Нефтопродукти ПРпв2 0.05 <50 Да
ПРпвЗ <50 Да

* - граница на определяне на метода
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ТЕЦ “МАРИЦА 3" АД, ДИМИТРОВГРАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА -  2019 г.

Данните са от извършеното през 2019 година измерване. Съгласно КР41/2016 г., 
честотата на мониторинг е 1 път на пет години. Съгласно плана за собствен мониторинг 
честотата на извършване е веднъж годишно.

Таблица 8. Опазване на почви

Показател

Пробо- 
вземна 

точка №, 
дълб. в 

cm

Концентрация в 
почвите (базово 

състояние), 
съгласно КР, 

mg/kg

Резултати от 
мониторинг 

mg/kg

Честота на 
монито

ринг
Съответ

ствие

Рн

1

0-10 7,66 8.81 1 път на 
10 години Не10-40 8.80

Мед 0-10 132,99 33.7 1 път на 
10 години Да10-40 41.9

Олово 0-10 140,77 54 1 път на 
Югодини Да10-40 44.2

Кадмий 0-10 1,07 0.29 1 път на 
10 години Да10-40 0.31

Селен 0-10 0,81 <5 1 път на 
10 години Да10-40 <5

Арсен 0-10 9,47 15.6 1 път на 
10 години Не10-40 15.6

Желязо 0-10 45 826,9 30 803 1 път на 
10 години Да10-40 33 407

Нефтопродукти 0-10 4998 74.30 1 път на 
10 години Да10-40 43.30

Рн

2

0-10 7,41 8.93 1 път на 
10 години Не10-40 8.96

Мед 0-10 137,66 80.2 1 път на 
10 години Да10-40 41.1

Олово 0-10 410,93 47.4 1 път на 
10 години Да10-40 25.2

Кадмий 0-10 1,60 0.47 1 път на 
10 години Да10-40 0.28

Селен 0-10 1,21 <5 1 път на 
10 години Да10-40 <5

Арсен 0-10 5,09 9.0 1 път на 
10 години Не10-40 9.2

Желязо 0-10 46 128,1 27 294 1 път на 
10 години Да10-40 39 725

Нефтопродукти 0-10 7498 277.40 1 път на 
10 години Да10-40 103.10

Рн 3 0-10 8,55 8.52 1 път на 
10 години Да/Не10-40 8.67
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Мед 0-10 63,07 81.2 1 път на 
10 години Не/Да10-40 38.2

Олово 0-10 84,45 57.7 1 път на 
10 години Да10-40 43.0

Кадмий 0-10 0,43 0.25 1 път на 
10 години Да10-40 0.20

Селен 0-10 0,43 <5 1 път на 
10 години Да10-40 <5

Арсен 0-10 4,76 7.4 1 път на 
10 години Не10-40 5.4

Желязо 0-10 32 451,2 31 579 1 път на 
10 години Да10-40 29 994

Нефтопродукти 0-10 2499 9.30 1 път на 
10 години Да10-40 14.50

Данните са от извършеното през 2015 година измерване. Съгласно КР41/2016 г., 
честотата на мониторинг е 1 път на десет години.
Таблица 9. Аварийни ситуации

Дата на 
инцидента

Описание на 
инцидента Причини Предприети

действия
Планирани
действия

Органи, 
които са 

уведомени

- - - - - -

През отчетния период няма настъпили аварийни ситуации.

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

Дата на 
оплакване или 
възражението

Приносител
на

оплакването
Причини Предприети

действия
Планирани
действия

Органи, 
които са 

уведомени
- - - - - -

През 2019 г. в дружеството не са постъпили оплаквания или възражения, свързани с 
дейността на инсталацията, за която е предоставено КР.
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