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     3.1 Увод 

 Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно 

разрешително (КР): „Сгуроотвал ”Кудин дол” на “Топлофикация – Перник” АД  гр. 

Перник; 

 Адрес по местонахождение на инсталацията: Сгуроотвал „Кудин дол” е 

разположен южно от  ТЕЦ „Република” в близост до кв. „Калкас”, гр. Перник; 

 Регистрационния номер на КР: № 297-НО/2008 год.; 

 Дата на подписване на КР: 08.10.2008 год.; 

 Дата на влизане в сила на КР: 12.01.2010 год.; 

 Оператор на инсталацията: „Топлофикация – Перник” АД гр. Перник, ТЕЦ 

“Република”; 

 Адрес, телефон, факс и e-mail на оператора: Перник, кв.”Мошино”,   

076/588 009; 076/588 008; office@toplo-pernik.com; 

 Лице за контакти: Ирина Йорданова Йорданова – еколог;  

 Адрес на лицето за контакти, тел. номер, e-mail: гр.Перник,  кв.”Мошино”, 

076/588 119;  irinayordanova@abv.bg;  

 Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията: 

Основна дейност на “Топлофикация – Перник” АД -  производство на електрическа и 

топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинната енергия. Сгуроотвал 

”Кудин дол” служи за депониране и постоянно съхранение на отпадъчните продукти 

от горене на въглища - пепел и сгурия.  

 Производствен капацитет на инсталацията:   

- капацитет – максимално количество (в тона) депонирани отпадъци за 24 часа - 

2340 t; 

- общ капацитет депонирани отпадъци – 7 840 000 t. 

 Организационна    структура    на    фирмата, отнасяща  се   до управлението 

на околната среда: За изпълнението на дейностите по управлението и опазването на 

околната среда в Дружеството има назначено едно длъжностно лице - еколог към 

отдел “Инспекторат”;  

 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията: РИОСВ – София; 

 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията: 

Басейнова Дирекция – Западнобеломорски район, гр. Благоевград. 

3.2 Система за управление на околната среда (СУОС).   

 От влизането в сила на Комплексното разрешително са изпълнени следните 

дейности за внедряване на система за управление на околната среда, в съответствие с 

Условие 5: 

Определен е персонала, който ще извършва конкретни дейности по 

изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнението  на 

условията в разрешителното. 

Изготвен е списък с персонала, който ще извършва конкретните дейности 

по изпълнение на условията в разрешителното и с лицата, отговорни за изпълнение 

на условията в разрешителното. Регламентирано е актуализирането на списъците при 

всяка промяна на персонала (лицата) или отговорностите. 

Определят се ежегодно потребностите от обучение на персонала/лицата и 

се изготвят годишни програми за обучение, като се актуализират в зависимост от 

нуждите за обучение на персонала. 

Извършва се поддръжка на актуална информация относно отговорните 

лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, 

длъжност, местоположение на работното място и  телефон за контакт.  

Определени са органите (лицата), които трябва да бъдат уведомявани 

съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (вкл. за 

спешни случаи). 
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Има осигурен актуален списък с нормативната уредба по околна среда, 

регламентираща работата на инсталацията. 

  Изготвена е и се прилага инструкция за актуализация на документите, 

изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба и 

работата и управлението на инсталацията. 

  Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на 

техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното 

разрешително, писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на 

стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията в 

разрешително и писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

       Прилага се инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани 

или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху 

околната среда при авария.  

       Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на възможните 

аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. 

Инструкцията  се прилага при всяка промяна в работата на инсталациите както и 

след авария. При определянето са включени  и аварийни ситуации в резултат на 

наводнение или земетресение.  

       Прилага се инструкция за подготовка на персонала, отговорен за 

изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на 

готовността му за действие. 

        Прилага се инструкция за периодична проверка на готовността на 

персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии. 

      Прилага се инструкция за избор на сборни пунктове, както и най-

подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. 

      Прилага се инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на 

средствата за оповестяване на аварията. 

      Прилага се инструкция за определяне на необходимите средства за лична 

защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните 

си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им. 

      Прилага се инструкция за определяне на средствата за противодействие на 

възможните аварии (напр. пожарогасители, коф помпи, абсорбенти за разливи и др.), 

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

изправност. 

      Прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на 

персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие 

при аварии. 

      Прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на 

телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за 

действие при аварии. 

  Извършва се документиране и съхранява на данните от наблюдението на 

показателите и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на 

условията в комплексното разрешително. 

Резултатите от собствения мониторинг и ежегодният годишен доклад  се 

представят пред РИОСВ - София и Басейнова дирекция - Западнобеломорски район - 

Благоевград. 
 

3.3  Използване на ресурси 
   

    3.3.1 Използване на вода  

 Посредством багерна помпена станция  (БПС) всички производствени 

отпадъчни води от площадката на ТЕЦ „Република” се смесват с отпадъците от 

горенето на въглищата и се изпращат за пречистване на сгуроотвал  „Кудин дол”.  
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 Цялото количество пречистени отпадни води се връща в ТЕЦ „Република” 

(Багерна помпена станция) и се използва в оборотен цикъл. 

3.3.2 Използване на енергия  

Таблица 3.2 

Електроенергия/ 

Топлоенергия 

 

Количество за единица 

продукт , съгласно КР 

Използвано 

количество за единица 

продукт 

Съответствие 

Да/Не 

При експлоатацията на депото не се използва електроенергия. 

        3.3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива  

Таблица 3.3.  

Суровини 

 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

 

Количество 

за единица 

продукт 

 

Съответствие 

Да/Не 

При експлоатацията на депото не се използват суровини. 

 

Таблица 3.3.2  

Спомагателни 

материали 

 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

 

Количество за 

единица продукт 

', съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

 

Количество 

за единица 

продукт 

 

Съответствие 

 

Да/Не 

 

Не се използват спомагателни материали при експлоатацията на депото 

 

Таблица 3.3.3 

Горива 

 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

 

Количество за 

единица 

продукт\ 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

 

Количество 

за единица 

продукт 

 

Съответствие 

Да/Не 

 

При експлоатацията на депото не се използват горива. 

 

 

4.  ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА  

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

(ЕРЕВВ) и PRTR 

 

                       Емисия 

    CAS № Замърсител Във въздух 

(кг) 

Във 

води 

(кг) 

В почви 

(кг) 

Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

Праг  за 

произ., 

обработка 

или 

употреба 

1 7440-47-3 Хром - - -          200   10000 

2 7440-50-8 Мед - - -          500   10000 

3 7440-66-6 Цинк - - -        1000   10000 

 * Избистрените води са включени изцяло в оборотен цикъл. 

 

       4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.  

 С цел недопускане на неорганизирани емисии на прах и замърсяване на 

атмосферния въздух от депото се извършва непрекъснато омокряне на повърхността, 

поддръжка на водно огледало и къса „плажна ивица”.  

При експлоатацията на съоръжението не се образуват нови видове  вещества, 

замърсяващи въздуха. 
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          4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.  

Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на съоръженията 

към депото и своевременно отстраняване на  течове. 

 
Таблица 4. Емисии в повърхностните води  

Параметър НДЕ, 

съгласно  

КР 

Резултати от мониторинг 

 

Съответствие 

  29.06.2020 г. 

След 

сгуроотвал 

„Кудин дол” 

29.12.2020 г. 

Преди 

сгуроотвал 

„Кудин дол” 

29.12.2020 г. 

След 

сгуроотвал 

„Кудин дол” 

 

pH 6-8.5 7.43 7.64 7.51 да 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 

        50 <2 18.0 27.6 да 

Хром 

/тривалентен/ 
mg/dm3 

0.5 <0.05 <0.02 <0.02 да 

Хром 

/шествалентен/ 
mg/dm3 

0.05 <0.05 <0.02 <0.02 да 

Хлорни йони 
mg/dm3 

300 31.26 8.3 34.9 да 

Мед mg/dm3 0.1       <0.04 <0.005 <0.005 да 

Желязо /общо/ 
mg/dm3 

1.5 <5 <0.01 0.2247 да 

Цинк mg/dm3 5 4.5 0.0021 0.0109 да 

Нефтопродукти 
mg/dm3 

0.3 <20 <0.05 <0.05 да 

Температура, 
оС 

 8.6 5.3 7.5  

 

    Анализите на водните проби са извършени в “Лаборатория за екология и 

технически изпитвания „Акватератест“ при ИССЕ ООД ” София и ЦНИЛ към 

„Диал“ ООД. При пробовземането през м. юни е констатирана липса на 

водоприток в дерето преди сгуроотвал Кудин дол. 

 Оценка на съответствието: При извършените измервания по отношение 

на отделните показатели резултатите са под нормата. 

 

По условие 10.1.1: Извършват се периодични проверки на водоотливната и 

дренажната система на депото за установяване на течове. Дежурният по сгуроотвал 

извършва обход по два пъти на смяна и отразява резултатите в оперативните 

дневници.  

По условие10.1.4.1: Метеорологичните данни на депото са дадени в приложение 

1. По отношение на показатели количество валежи, изпарения и атмосферна влага 

данни не са предоставени от хидрометеорологичната станция.  
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4.4 Управление на отпадъците 
 

Таблица 4. Образуване на отпадъци  

Отпадък  Код Годишно количество Транспор

тиране –

собствен 

транспорт

/ външна 

фирма 

Съответ

ствие 

Количества 

определени 

с КР 

(t) 

Реално 

измерено 

Сгурия, шлака и дънна пепел 

от котли (с изключение на 

пепел от котли, упомената в 

10.01.04*) 

10.01.01 32 000     3624 

 

собствен ДА 

Увлечена/ летяща пепел от 

изгаряне на въглища 

10.01.02 568 000   72 449 собствен ДА 

Утайки от избистряне на 

вода 

19.09.02 3 0 собствен ДА 

Твърди отпадъци от реакции 

на основата на калций, 

получени при 

десулфуризация на 

отпадъчни газове 

 

10.01.05 

 

 

 

  

3953 

 

собствен 

 

 

- средно количество отпадъци депонирани на сгуроотвал „Кудин дол” за 24 

часа през 2020 г.  – 180 тона. 

- общо количество депонирани отпадъци на сгуроотвал „Кудин дол” до 

31.01.2014 г. – 6 305 232 тона. 
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  Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отпадък 

 

Количество Код Код по §1, 

т.8 и т.17 

от ЗУО 

Обезврежда

не на 

площадката 

Име на външната 

фирма извършваща 

операцията по 

оползотворяване 

/обезвреждане 

Съответствие 

Сгурия, шлака и дънна пепел от 

котли (с изключение на пепел 

от котли, упомената в 

10.01.04*) 

3624 10.01.01 D1 

 

ДА                   - ДА 

Увлечена/ летяща пепел от 

изгаряне на въглища 

72 449 10.01.02 D1 

 

ДА                     - ДА 

Утайки от избистряне на вода 0 19.09.02 D1 

 

ДА - ДА 

Твърди отпадъци от реакции на 

основата на калций, получени 

при десулфуризация на 

отпадъчни газове 

3953 10.01.05 D1 

 

ДА - ДА 



  

По условие 11.3.4: 

Системата за наблюдение на състоянието на сгуроотвала се състои от 

наблюдателни стълбове, които служат за опорни точки на мрежата и контролни 

точки разположени по короната на етапните диги и подредени в напречни 

профили. На сгуроотвала има и изградена система за следене на деформации и 

измерване на нулев цикъл.  
  

4.5  Шум 
 

Съгласно условие 12.2.2 от комплексното разрешително измерванията на 

шум трябва да се направят веднъж в рамките на две години.  

Собствени измервания на шум на територията на депото са извършени на 

06-07.07.20 г. от Екологична изпитвателна лаборатория LABLAND при 

Лабексперт ООД  - София.  

Превишения на допустимите норми не са констатирани.  

През 2020 година няма постъпили писмени жалби за наднормени шумови 

нива от работата на инсталацията. 

 

 

№ Наименование на 

характеристиката  

Дневно 

ниво 

dB/A/ 

Вечерно 

ниво  

dB/A/ 

Нощно 

ниво  

dB/A/ 

Стойност и 

допуск на 

показателя 

1. Еквивалентно 

ниво на шум 

/фоново ниво/ 

36.0 35.8 35.5 - 

2. Еквивалентно 

ниво на шум 

43.4 42.9 42.2 70 

3. Еквивалентно 

ниво на шум 

46.3 45.3 44.9 70 

4. Еквивалентно 

ниво на шум 

45.0 45.2 44.6 70 

5. Еквивалентно 

ниво на шум 

44.9 44.4 44.1 70 

6. Еквивалентно 

ниво на шум 

43.3 43.1 43.8 70 

7. Еквивалентно 

ниво на шум 

41.0 41.5 41.7 70 

8. Еквивалентно 

ниво на шум 

42.3 42.7 42.9 70 

9. Еквивалентно 

ниво на шум 

45.4 44.8 44.4 70 

10. Еквивалентно 

ниво на шум 

46.1 46.8 46.0 70 

11. Еквивалентно 

ниво на шум 

45.3 46.1 46.5 70 

12. Ниво на обща 

звукова мощност 

по ИК 1 

101.0 100.8 100.6 - 

13. Ниво на обща 

звукова мощност 

по ИК 2 

101.6 101.7 101.8 - 

14. Еквивалентно 

ниво на шум – в 

мястото на 

въздействие 

/изчислено/ 

13.0 12.7 12.5 55- дневно  

50- вечерно 

45- нощно 
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5. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  

  

По условие 13.1. 

Извършват се периодични проверки за наличие на течове по тръбопроводи 

и оборудване разположени на открито. Констатираните несъответствия се 

отразяват в дневник. Проверките се осъществяват от дежурният персонал по 

сгуроотвал.  

 В съответствие с условие 13.8.1 от Комплексното разрешително на 

сгуроотвал „Кудин дол” постоянните пункове за мониторинг на почвите са 

съгласувани с РИОСВ – Перник и са както следва:  

- пункт №1 на кота 775 м. /основен етап/, в северната страна на 

сгуроотвала; 

- пункт №2 на кота 787.85 м. до дигата, източната част на сгуроотвала на 

терен тревна площ; 

- пункт №3 в помощна секция, запълнена 796 м. в западната страна на 

сгуроотвала, на терен тревна площ. 

Анализи на почвите за определяне на базовото състояние са извършени от 

акредитирана лаборатория през месец ноември 2010 год. През м. юли 2020 г. е  

извършен повторен анализ на състоянието на почвите на територията на 

сгуроотвал „Кудин дол”. Данните от извършените измервания показват, че няма 

превишение на анализираните показатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По условие 13.7.1  

В съответствие с изискванията на Наредба №8/24.08.2004 г. са направени 

проучвателни сондажи за собствен мониторинг на подземните води.  

 

 По условие 13.7.2  

  Анализи на подземните води са извършени през месец юни  и декември 

2020 год. от „Акватератест“ при ИССЕ ООД ” София и ЦНИЛ към „Диал“ ООД. 

София. 

 
 

  

 
 
 
 
 

Показател          Пробовземна точка Честота 

на 

монито

ринг 

 Пункт 1 

2020 г. 

Пункт 2 

2020 г. 

Пункт 3 

2020 г. 

 

 

 

Веднъж 

на 

три 

години 

 

Активна реакция pH 8.32 8.06 8.01 

Мед (мг/кг) 61.2 50.6 55.8 

Кадмий(мг/кг) 2.81 <0.5 <0.5 

Хром(мг/кг) 120.0 67.3 86.3 

Цинк(мг/кг) 486.0 83.1 98.1 

Олово(мг/кг) 178.0 32.94 34.4 

Никел(мг/кг) 35.55 36.92 51.41 

Арсен(мг/кг) 36.0 30.34 26.61 

Нефтопродукти(мг/кг) 61 31 47.0 
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5. Прекратяване работата на инсталации или части от тях 

  От Община Перник е издадено разрешение за строеж №317/15.10.2020 г. за 

изграждане на площадка №2 за временно депониране на гипсово-сгуропепелна 

маса на депо „Кудин дол“.          

Проектът има за цел да гарантира непрекъснатия процес на работа на ТЕЦ 

„Република“ и включва следните основни дейности:  

- изграждане на площадка №2 с полезен обем 150 000 м3 за третиране и временно 

депониране на неопасни производствени отпадъци пепел, сгурия и гипс;   

-  изграждане на колекторна система за избистрени води; 

- изграждане на намивна сгуропроводна система на площадка №2 и отчасти на 

площадка №1; 

- изграждане на дренажна система на площадката; 

- изграждане на геодезическа контролно-измервателна система на площадката; 

- изграждане на локално осветление на част от северната дига на сгуроотвала на 

кота 794.00 м. 

Изготвени са технически проекти за изграждане на площадка №1 и депо за 

постоянно съхранение на гипсово - сгуропепелна маса. 
   

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 

 

7.1 Аварии  
Таблица 5. Аварийни ситуации 

Показател Стойност и 

допуск на 

показателя 

Пробовземна точка 

  Пункт 1 

м.юни 

Пункт 1 

м.декември 

Пункт 

м.юни 

Пункт 2 

м.декември 

Пункт 3 

м.юни  

Пункт 3 
м.декември 

Активна 

реакция 

6.5-9.5 7.38 7.49 

 

    7.88 7.44 7.43 8.04 

Амониев йон <0.5 0.29 0.23 0.30 0.27 0.21 0.30 

Сулфати <250 86.52 149.2 210 80.07 87.40 149 

Хлориди <250    2.84 31.3    33.51 6.5    17.93 59 

Флуориди <1.5 0.25 0.35 0.25 0.39 0.19 1.33 

Желязо <200 106.1 107 <5 67.9     <5 27.80 

Живак <1.0 <0.1 <0.1 <0.1 0.67 <0.1 <1 

Мед <0.2 <0.1 <0.005 0.14 0.0055 <0.1 <0.005 

Нефтопродукти <50 <20 <50 <20 <50 <20 <50 

Олово <10 <1 <5 <1 <5 <1 <5 

Селен <10 <1 <7 <1 <7 <1 <7 

Хром <50      1.6 <4 <1 <4      1.2 <4 

Цинк <1.0 <0.3 0.0058 0.06 0.0039  <0.4 0.0040 

Арсен <10 <1 <10 <1 <10 <1 <10 

Кадмий <5.0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Никел <20 3.5 <5 7.5 <5  1.7 <5 

Дата на 

инцидента 

Описание на  

инцидента 

Причини Предприети  

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

             

23.12.20 г. 

Преливане на 

избистрени 

води от 

бетонова шахта 

под стената на 

депото   

 Голяма 

количество 

оборотни води и 

невъзмможност за 

поемане от 

съоръженията в 

ТЕЦ „Република“    

 

 За по-добро 

утаяване на 

шламовите 

води в 

сгуроотвал 

„Кудин дол“ е 

монтиран 

допълнителен 

пръстен на 

Увеличена е           
честотата на 

извършваните 

визуални 

проверки на 

постъпващата 

в ТЕЦ 

„Република“ 

оборотна 

            

РИОСВ- 

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

които е издадено КР 
Таблица 6. 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 

              -             -               -           

 

           -            -             - 

 

През 2020 г. няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с 

дейността на инсталациите, за които е издадено комплексното разрешително. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водоотливната 

кула на 

сгуроотвала. 

вода. 
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8. Подписване на годишния доклад  

 

 

Декларация 
 

 Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 

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

предоставено комплексно разрешително № 297-НО/2008 г. на „Сгуроотвал 

„Кудин дол” на “Топлофикация Перник” АД гр.Перник.  

 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или 

МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 

 

 

 

Подпис:.........................     

Ясен Кацаров  

Изпълнителен Директор   

 

 

 

 

Дата:  29. 03. 2021 година 

 


