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Приложение   II          
1. Документи за извършени измервания на емисии във въздуха 

1.1 Собствени периодични измервания 
-      Протокол №478-ВК №4 от 21.08.2015 г. 

-      Протокол от изпитване № 478 ВК №4 от 25.08.2015 г. 

-      Протокол №479-Парен котел №3 от 21.08.2015 г. 

-      Протокол от изпитване №479-Парен котел №3 от 25.08.2015 г. 

-      Протокол №812-ВК №1 от 09.12.2015 г. 

-      Протокол от изпитване №812-ВК №1 от 23.12.2015 г. 

-      Протокол №813-ВК №3 от 09.12.2015 г. 

-      Протокол от изпитване №813-ВК №3 от 23.12.2015 г. 

-      Протокол №814-ВК №4 от 09.12.2015 г. 

-      Протокол от изпитване №814-ВК №4 от 23.12.2015 г. 

-      Протокол №811 Парен котел №3 от 09.12.2015 г. 

-      Протокол от изпитване №811 Парен котел №3 от 23.12.2015 г. 

Документи за извършени измервания на емисии в отпадни води  

1.2 Измервания от контролни органи 

-      Протокол №ОВ 21501976 /16.03.2015г. от „Софийска вода” 

 -      Протокол №ОВ 21509034 /04.11.2015г. от „Софийска вода” 

- Протокол № Д-2-1-143/28.04.2015 г. от “Топлофикация”ЕАД 

- Протокол № 9583/18.05.2015г. от „ Евротест-контрол” ЕАД 

- Протокол № Д-2-1-497/09.12.2015 г. от “Топлофикация”ЕАД 

- Протокол № 11444/09.11.2015г. от „ Евротест-контрол” ЕАД 

 3     Документи за извършени собствени периодични измервания на подземни води  

- Протокол № Д-2-1-235/15.06.2015г  за сондажен кладенец №1 

- Протокол № Д-2-1-236/15.06.2015г  за сондажен кладенец №2 

- Протокол № Д-2-1-176/15.05.2015г  за сондажен кладенец №3 

- Протокол № Д-2-1-237/15.06.2015г  за сондажен кладенец №4  

- Протокол № Д-2-1-238/15.06.2015г  за сондажен кладенец №5 

- Протокол № Д-2-1-179/15.05.2015г  за сондажен кладенец №6 

-     Протокол №9855/11.06.2015г. от „Евротест-контрол” ЕАД за сондажни кладенци от1- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   III           
1. Методика за изчисляване на консумираните количества горива и за съответстие с 

изискванията на КР по усл. 8.3.2.3.    табл. 3.3.2. 

2. Методика за изчисляване на емитираните вредни вещества по методика “Corinair” 

2006   табл. 9.2.1.1. 

3. Методика за изчисляване на емитираните вредни вещества от парни котли по методика 

“Corinair” 2006   табл. 9.2.1.1. 

4. Изчисления СНИ 
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1. Увод 
 

• Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно 

разрешително (КР); 

ОЦ”Земляне”  

• Адрес по местонахождение на инсталацията/ите; 

Гр.София ,ул “Костенец” №5 

• Регистрационен номер на КР; 

№37/2005 г. 

• Дата на подписване на КР; 

12.04.2005 г. 

• Дата на влизане в сила на КР; 

30.04.2005г. 

• Оператора   на   инсталацията/ите, като   се   посочва   конкретно   кой   е   

притежател   на разрешителното; 

“Топлофикация София “ЕАД , ул “Ястребец” №23 б ,  

централа – 903 3033  тел.02 /958 68 08  факс 02/859 70 15 

Изпълнителен Директор : г-н Георги Беловски 

• Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора; 

Гр.София, ул “Ястребец” №23 б 

Тел. 02/958 22 17, факс 02/859 91 24,  

Изпълнителен Директор : г-н Георги Беловски 

• Лице за контакти; 

Инж.Николай Кювлиев –Директор ТР “Земляне” 

Aнна Боянова – Еколог 

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

Гр.София, п.к. 1680,ул.” Природа”№2 ,тел.02/859 40 62; 

Гр.София,ул.”Костенец” №5 ,тел.02/9153948 А.Боянова, a.boyanova@toplo.bg 

• Кратко описание на  всяка от дейностите / процесите,  извършвани в 

инсталацията /  
Експлоатация на горивна инсталация за производство на топлинна енергия –(607,6 MW) и 

изграждане и експлоатация на когенерираща инсталация за производство на електро и 

топлоенергия с парогазов модул (116 MW). 

Отоплителна централа “Земляне” е разположена в индустриалната зона на гр. София - 

ул.”Костенец № 5”. В близост до централата са разположени бившият “Домостроителен 

комбинат”, база на “Интрансмаш”, фирма “Данон” и “Балкантон” . 

Предназначението на ОЦ ”Земляне” е да осигури топлоснабдяването за битови нужди на 

югозападния район от гр. София. Чрез четири броя магистрални тръбопроводи се 

захранват следните жилищни комлекси: 
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- По Западна землянска и Нова Западна Землянска магистрали се  топлоснабдяват: 

ж.к.”Красно село”, “Борово”, ”Мотописта”, ”Стрелбище”,”Гоце Делчев”,”Бъкстон” и др. 

- По Източна землянска магистрала топлоснабдява: ж.к. “Хиподрума”, ”Лагера”, ”Иван 

Вазов”, Медицинска академия и малка част от централната част на гр.София. 

- По Северна землянска магистрала топлоснабдява: ж.к. “Сердика”, ж.к. “Красна поляна”, 

ж.к. ”Западен парк” и ж.к. ”Разсадника”. 

Охладената вода постъпваща от потребителите се доподгрява, чрез включването в работа 

на инсталираните 5 бр. водогрейни котли, след което отново се подава към абонатите. 

Водогрейните котли работят със основно гориво природен газ. Като аварийно гориво се 

използва мазут съхраняван в 3 бр.мазутни резервоари. В централата е монтиран резервоар 

за съхранение на газьол за нуждите на временните отоплителни централи на гр.София. На 

водогрейни котли със ст. № 14 са монтирани ниско емисионни горелки. Хидравличния 

режим “централа – потребител –  централа” се осъществява с монтираните 7 бр. мрежови 

помпи. Необходимата технологична температура на водата пред водогрейните котли се 

осигурява с включването в работа на рециркулационни помпи. Загубите по мрежата се 

компенсират със сондажна вода, която се филтрува, омекотява и деаерира във 

водоподготвителна инсталация и деаераторен възел. 

• Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите. 

607.6 MW 

798388,517  MWh –годишно количество произведена продукция 

• Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 

околната среда; 

Директор на ТР 

Гл.инж.ТИ 

Инспектор-ЗБР 

Еколог 

• РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;  

РИОСВ – София 

Адрес: п.к.1618,  гр.София, бул.”Цар Борис III “ № 136, ет.10   

 

• Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията / 

инсталациите; 

гр.Плевен 5800, ул. Чаталджа №60 п. к. 1237 

Бюро  гр.София, ул.”Лавеле” №16, етаж 3. тел/факс: +359 2 9733408 
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Капацитет на инсталацията 

№ Инсталации Капацитет по 

КР № 37/2005 г. 

Капацитет 

2015 г. 

 

Съответствие 

Да/ Не 

Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС 
1. 1.Горивна инсталация за 

производство на топлинна 

енергия, включваща: 

Водогреен котел 1- 116,3 MW; 

Водогреен котел 2- 116,3 MW; 

Водогреен котел 3- 116,3 MW; 

Водогреен котел 4- 116,3 MW; 

Водогреен котел 5- 116,3 MW; 

Парен котел КМ12-1- 8,7 MW; 

Парен котел КМ12-2- 8,7 MW; 

Парен котел ПКМ- 8,7 MW. 

607,6 MW 
36,51 MW 

. 
Да 

2. Система за управление на околната среда 

Като част от изискванията, поставени към операторите на инсталации, 

осъществяващи дейности по Приложение 4 на ЗООС е прилагането на система за 

управление на околната среда.  

Основните елементи на системата, чието прилагане се изисква от операторите, са 

определени в условие 5 на КР, както следва: 

 Структура и отговорности 

Изготвени са и се поддържат списъците на персонала,който ще извършва 

конкретните дейности по изпълнение на условията от КР и  списък на лицата 

отговорни за изпълнение на условията в КР. 

Отговорните лица са запознати с конкретните дейности, за които отговарят:  

1. За изпълнение условията на КР       

-         инж. Борислав  Костов – Гл.инж.ТИ 

2. Управление на околната среда /усл.5/ 

-            инж. Борислав Костов - Гл.инж.ТИ 

-          Анна  Боянова    - Еколог 

3. Водни ресурси /усл.8.1./   

-            инж. Йордан  Каменски    - Р-л отдел “ПТ” 

4. Енергийни ресурси/усл.8.2./    

-           инж. Йордан  Каменски    - Р-л отдел “ПТ” 

5. Консумация на спомагателни материали и горива/усл.8.3./ 

-             инж. Йордан  Каменски    - Р-л отдел “ПТ” 

-             инж. Румен  Зарчев – Н-к цех “ Котелен” 

-             инж. Димитринка Найденова - Н-к цех "Химически" 

-              Асен Асенов  - “Техник-Механик”  
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6. Вредни емисии в атмосферата /усл.9./ 

-         инж. Йордан  Каменски    - Р-л отдел “ПТ” 

-         Анна  Боянова    - Еколог 

7. Емисии в отпадните води /усл.10/  

-           инж. Димитринка Найденова  - Н-к цех "Химически" 

8. Управление на отпадъците  /усл.11/              

-          Анна  Боянова   - Еколог 

-          Асен Асенов – Техник-механик 

9. Шум /усл.12/ 

-            Асен Асенов – Техник-механик  

-            Анна  Боянова    - Еколог 

10. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване / усл.13/ 

-            инж. Димитринка Найденова  - Н-к цех "Химически"    

-           инж. Румен  Зарчев    - Н-к цех "Котелен" 

11. Предотвратяване и действия при  аварии /усл.14/   

-          инж. Борислав  Костов   - Гл.инж.ТИ 

-          инж. Йордан  Каменски    - Р-л отдел ПТ 

-         инж. Михаил Грозданов    - Специалист, Сигурност 

 Обучение 

Основни критерии при определяне потребностите от обучение на персонала и 

лицата са: 

1. Ниво на квалификация; 

2. Регистрирани пропуски в дейността по изпълнение на условията на КР;  

3. Промени в нормативните документи, отнасящи се до дейността.  

На базата на гореизброените критерии се изготвя годишна програма за обучение на 

персонала и лицата.Програмата се изготвя ,както следва:  

1. Използване на енергийни и водни ресурси – инж.Й.Каменски 

2. Опазване на почвата и подпочвените води – инж.Д.Найденова 

3. Управление на отпадъците – Асен Асенов 

4. Предотвратяване и действия при аварии- инж. Михаил Грозданов     

Програмата и графикът за провеждане на обучението за текущата година се изготвя до 

края на месец януари. 

През 2015 г.беше проведено обучение по следните теми: 
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Управление на отпадъци.Събиране, временно съхранение и транспортиране на 

отпадъци – м.септември 

Мерки и процедури за предотвратяване и намаляване количествата на генерираните 

отпадъци- м. април 

Енергийни ресурси. Консумация на енергия.Ефективно използване на съоръженията 

през пролетно-летния сезон– м. април 

Ефективно използване на съоръженията през есенно-зимния сезон-м. ноември 

Предотвратяване и действия при  аварии –м. януари, м.март, м. юни, м. септември и м. 

декември 

Емисии в отпадните води.Пределно допустими концентрации на вредни вещества в 

отпадните води.Работа на ЛПИ – м. октомври 

Емисии в почвата. Пределно допустими концентрации на вредни вещества в 

подземните води.Водохимичен режим и опазване на околната среда – м. март 

 Обмен на информация 

Изготвена е актуална информация на площадката относно отговорните лица за 

изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, 

местоположение на работните места и телефоните за контакт. Информацията е достъпна  

за всички служители. 

Изготвен е и актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, 

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

за спешни случаи). 

 Документиране 

Изготвени са : 

- Актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията. 

- Актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното се 

съхранява на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата 

отговорни за тяхното изпълнение. 

- Актуален списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е 

предоставен. 

Списъците се актуализират при всяка настъпила промяна. 

 Управление на документи 

- Изготвена е инструкция за актуализация на документите, изисквани от комплексното 

разрешително и Инструкция за иземване на невалидната документация.  

- Документите и информацията се поддържат на площадката за която е издадено КР.  

- Невалидната документация се изземва от еколога,посредством протокол и се 

съхраняват в архив.Отговорник за архива е еколога на централата. 

 Оперативно управление 

-  Изготвени са всички изисквани от разрешителното инструкции. 

 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия  
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- Изготвена е и се прилага инструкция за мониторинг на техническите и емисионни 

показатели. 

- Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на 

стойностите на емисионните и техническите показатели. 

- Изготвена е и се прилага инструкция за установяване на причините за допуснатите 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

Следят се техническите показатели на вода,енергия,спомагателни материали и 

горива,емисии в атмосферата, емисии в отпадните води, управление на отпадъците ,шум, 

подземни води, почви и се изготвя периодична оценка на съответствието на стойностите с 

определените такива в КР. 

При несъотвествие или възникнало събитие водещо до замърсяване на околната среда, със 

заповед на Директора на ТР”Земляне” се създава комисия. 

Комисията проверява документацията водена от съответното отговорно лице за 

регистриране и  документиране на несъответствие. 

Комисията определя причините за възникналото несъответствие или събитие. 

Комисията документира причините за възникнало несъответствие в протокол, дава 

оценката за спазване изискванията  на експлоатационните, ремонтните и инструкциите по 

безопасност.  

Комисията е длъжна да направи план с коригиращи действия, които се вписват в 

протокол.   

 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

- Изготвена е и се прилага инструкция за преразглеждане и при необходимост 

актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното 

оборудване след всяка авария.  

През 2015 г. в ОЦ ”Земляне” не е имало авария налагаща преразглеждане на 

инструкцията. 

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с 

въздействие върху околната среда и здравето на хората. 

През 2015 г. в ОЦ “Земляне” не е имало аварийни ситуации, свързани с въздействие върху 

околната среда: пропуск на природен газ и възникване на пожар, теч на гориво от горивен 

резервоар, пожар в горивен резервоар,  възникване на пожар от късо съединение на 

трансформатор, пропуск на солен разтвор от резервоар или тръбопровод, залпови 

изхвърляния на вредни вещества при горивен процес. 

 - Изготвена е и се прилага инструкция за подготовка на персонала отговорен за 

изпълнение на ”План за действие при бедствия и  аварии”. 

- Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка на готовността на 

персонала за изпълнение на ”Плана за действие при аварии”. 

Провеждат се занятия на всеки три месеца. Контролът се извършва от  Гл.инж.ТИ . 
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Екипа е обучен и готов за ликвидиране на авариите. Съоръженията и средствата за 

безопастност са в добро състояние и са годни за действия. Персоналът действа бързо и 

организирано съгласно плана.  

- Изготвена е и се прилага инструкция за избор на сборни пунктове и най-подходящи 

пътища за извеждане на работниците в ОЦ “Земляне” от района на евентуална авария. 

Съставена е евакуационна команда, одобрена от Директора на района..Съществува схема 

за евакуация на площадката на ОЦ “Земляне”. 

 - Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на причините довели до авария и 

предприемане на коригиращи действия. 

През 2015 г. няма възникнали аварии на технологичния режим, свързани с изключване на 

основни и спомагателни съоръжения при природни бедствия (земетресения,пожар, 

наводненя и др.) 

През 2015 г. са възникнали 23 бр. нарушения на технологичните режими.От тях -14  бр. 

нарушения  са  вследствие  смущения  в  ел. захранването – токови удари; 9  бр. 

нарушения  са  вследствие  от падане  на  ел. захранването Непроизведената топлинна 

енергия е 704,68 МВч. Продължителността на изключванията е  общо 13,10 ч. 

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на 

средствата за оповестяване на авария. 

За оповестяване се използват: телефонна връзка, радиотелефон “ЛЕН”- настроен за връзка 

с гражданска защита – район “Красно село” , радиостанция “МАКСОН” осигуряваща 

постоянна връзка с Териториална диспечерска служба в “Топлофикация София”ЕАД и 

радиостанция “Моторола” осъществяваща връзка между Гл.инж.ТИ на ОЦ “Земляне”- 

командна зала – началик отдели и цехове. 

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на личните средства за лична 

защита. 

Персонала в ОЦ “Земляне” е оборудван с лични маски, които предпазват от вредни 

газове. В командна зала се съхраняват костюмите и изолиращи дихателни апарати за 

гасене на пожар. 

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на средствата за противодействие на 

възможни аварии (пожар), най-подходящите места за разполагането им, редовната им 

проверка и поддръжка в изправност. 

 В ОЦ “Земляне”  за противодействия при пожар се поддържат в изправност преносими 

пожарогасители (унивесални „Ятрус” и пожарогасители със СО2), вътрешни пожарни 

кранове и външни пожарни хидранти. Преносимите пожарогасители са заредени през м. 

март 2015 г.  
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- Изготвена е и се прилага инструкция за редовна актуализация на списъка на персонала, 

отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при авария. 

Издадена е Заповед за състава на “Постоянната комисия” за защита на персонала и 

населението при аварии, бедствия и катастрофи и Заповед за наименованията, 

отговорниците и състава на формированията за действията при аварии, бедствия и 

катастрофи. Заповедите са приложени в Плана за действие при аварии. 

- Изготвена е и се прилага инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на 

телефонните номера по оповестяването. 

Актуализацията на списъка е направена през м.ноемри 2013 г. и е приложен към Плана за 

действия при аварии. 

 Записи 

- Изготвена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване  на данните от 

наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с 

изискванията на условията в КР. 

Данните на показателите (вода, ел.енергия, гориво, йонообменни смоли, пропан-бутан, 

кислород и др.) се записват в журнал и се нанасят в месечните таблици за съответствия с 

изискванията в КР. 

През 2015г. няма  несъответствия с показателите на КР.  

- Изготвена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните за 

причините за установявените несъответствия и предприетите коригиращи действия. 

През 2015 г. не са констатирани несъответствия и не са предприемани корегиращи 

действия.  

- Изготвена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните от 

преразглеждането и актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/ 

пречиствателното оборудване. 

През 2015 г. в ОЦ “Земляне” не е включвано и монтирано ново оборудване. 

-  Изготвен е и се съхранява списък с документите, доказващи съответствие с условията 

на разрешителното. 

В ОЦ “Земляне” се изготвя и съхранява следната документация, доказваща съответствие с 

изискванията на КР: Протоколи за произведена енергия за месеца; справка “Баланс на 

водите по потоци” за месеца; таблица за съответствие с показателите на КР; технико- 

икономически показатели на ВХР; протоколи за консумирана топлинна енергия за 

собствени нужди;дневник на дефектите; дневници за изразходвани количества масла, 

кислород, пропан-бутан; таблица за йонообменна смола, кварцов пясък, разсол; справки 

за налични количества мазут, газьол; протоколи от измервания на независими 
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лицензирани фирми за емисии на въздух,собствени непрекъснати измервания на емисиите 

на въздуха  ,отпадни води и почви; протоколи от мониторинга на сондажната вода; 

отчетни книги за генерирани количества отпадъци; протоколи за нива на шум. 

Изготвя се и се съхранява информацията/документите, изисквани от условията в КР и се 

предоставят на компетентните органи. 

 Докладване 

При поискване от компетентния орган се предоставя необходимата информация по 

условията от КР.Всяка година в срок до 31 март се предоставя Годишен доклад за 

изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.  

 Актуализация на СУОС 

- През 2015 г. не е се е налагало актуализация на  системата за управление на околната 

среда. 

3. Използване на ресурси 

3.1. Използване на вода 

Условие 8.1.1. – За ползването на вода от подземни водоизточници има издадено 

разрешително от Басейнова дирекция за водоползването по реда на закона за водите.За 

доставка на вода от други оператори има актуален договор. 

Условие 8.1.2. – През 2015 г. не е превишено количеството използвана вода за 

производствени нужди посочени в таблица 8.1.2. 

Източник 

на вода  

Количество за 

единица 

продукт , 

съгласно КР  

Използвано 

годишно 

количество  

Използвано 

количество за 

единица 

продукт  

Съответствие  

Питейна 

вода 

2,5 х10-1 

м3/MWh 

5368 м3 0,6х10-2 м3/MWh Да 

Сондажна 

вода 

7х10-1  

м3/MWh 

325061 м3 4,0х10-1 м3/MWh Да 

Условие 8.1.2.1.;8.1.3.1.;8.1.3.2.– Собствениците на “Топлофикация София “ ЕАД са в 

период на проучване за бъдещо изграждане на когенераторна инсталация в ОЦ 

“Земляне”. 

Условия 8.1.3. – Измерването на количеството използвана подземна и петейна вода за 

производствени нужди става, чрез измервателните устройства посочени в заявлението.  

Условие 8.1.4. – Процесите/оборудване, свързани с най-голяма консумация на вода за 

производствени нужди са : 

- компенсиране на загубите на вода в топлопреносната мрежа ; 

- производство на пара в ПК; 

- регенерация на NA-катионитови и Cl-хлоранионитни филтри във ВПИ. 
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Условие 8.1.5.- Експлоатационния персонал е обучен за работа с парни котли и 

спомагателни съоръжения.Поддържат се постоянни параметри в деаератора.При 

отклонения от норми се установяват причините за нарушените параметри. През 2015г. 

не са допуснати отклонения от нормите при работата на парните котли.Параметрите се 

записват в сменен журнал и в информационната система. 

Условие 8.1.6.- През 2015 г. няма констатирани пробиви на водопроводната мрежа, не 

са установени течове и не са предприемани коригиращи действия за тяхното 

отстраняване.  

Условие 8.1.7.1. - Ежедневно се записват в дневник показанията на броячите на 

количествата питейна и сондажна вода. Ежедневно се изчислява консумацията, 

въвежда в електронна таблица и се отразява в ежедневна справка. Ежемесечно се 

изчислява консумацията на питейна вода и се отразява в справка “Баланс на водите по 

потоци”.Ежемесечно консумацията се въвежда в електронна таблица за сравняване с 

изискванията на КР.Ежегодно се изготвя доклад за технико-икономическите 

показатели. 

Условие 8.1.7.2. – Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на 

измерените водни количества с определени такива в КР. 

 Условие 8.1.2. – През 2015 г. няма установени несъответствие и не са предприемани 

коригиращи действия. 

Условия 8.1.7.3. – Веднъж седмично се обхожда водопроводната мрежа за 

установяване на течове. Резултатите се записват в дневник.Веднъж на два месеца се 

събира комисия за обстоен преглед състоянието на тръбопровода за питейна 

вода.Съставя се протокол за годността и експлостацията на водопровода.  

През 2015 г. не са установени течове на водопроводната мрежа и не са предприемани 

коригиращи действия. 

Условие 8.1.8.1.- Има съответствие на количеството използвана вода изразено като 

годишна консумация на производствената вода за единица продукт за инсталацията по 

Условие 2. 

Условие 8.1.8.2.- Спазени са изискванията в таблица 8.1.2.През 2015 г. не са 

предприемани коригиращи действия. 

Условие 8.1.8.3. и Условия 8.1.8.4.– През 2015 г. не са констатирани течове на 

водопроводната мрежа и не са предприемани коригиращи действия.Обходите се 

отразяват в дневник съгласно условие 8.1.6. 

 

3.2. Използване на енергия 

Условие 8.2.1. – През 2015 г. не са превишени стойностите за консумация на електро и 

топлоенергия, посочени в таблица 8.2.1. от КР. 

 

Електроенергия/ 

Топлоенергия  

Количество за единица 

продукт , съгласно КР  

Използвано 

годишно 

количество за 

единица продукт  

Съответствие  

Електроенергия 3,8х10-2 MWh/ MWh 1,9x10-2MWh/ MWh Да 

Топлоенергия 3,55х10-2 MWh/ MWh 0,9x10-2 MWh/ MWh Да 
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Условие 8.2.1.1.- Измерването на консумираната електроенергия е постоянно и се 

отчита ежедневно и ежемесечно.То се документира в специален дневник и се въвеждат 

в база данни в отдел “ПТ” и в ежедневни справки. Ежемесечно се отчита енергията на 

основните съоръжения на всяко 1-во число. 

Условие 8.2.2. – Инструкцията се изпълнява от сменния персонал и при констатиране 

на повреди на инсталацията се записва в дневник за повреди. Установява се причината 

и се отстранява повредата.Топлообменниците са топлинно изолирани.Операторите на 

смяна и на  гл. ел.табло извършват прегледи на съоръженията съгласно маршрутна 

карта. 

Условие 8.2.3. – Инструкцията се изпълнява от експлоатационния и ремонтен 

персонал на ОЦ “Земляне”.Ежечасно се обхождат тръбопроводите и се проверява за 

пропуски.Ежедневно ремонтния персонал прави контрол по пропуски на флуид. 

Констатиране на пропуски от тръбопроводите или арматурата се записват в журнал за 

повреди в командна зала. В зависимост от категорията на тръбопровода и арматурата 

се пуска заявка или наряд при наличие на повреда.През 2015 г. са отстранявани течове 

по екранни тръби и конвективни пакети  на ВК-4 и ВК-5. 

Условие 8.2.4.1. – Отчитане и документиране на количеството ел.енергия се извършва 

на всяко 1-во число от месеца.Дежурния на смяна отчита показанията на контролните 

електромери. Изчислява месечното потребление на активна енергия. Резултатите се 

документират в дневник, и се въвеждат в база данни на отдел “ПТ”  и в ежедневни 

справки. 

Измерването и документирането на количеството топлоенергия се записва в сменна 

ведомост от оператор ВК.Отчетник отдел “ПТ” въвежда броячите за деня в екселски 

файл и изготвя ежедневна справка.Ежедневната справка се предоставя в 

“Топлофикация  София”-ЕАД. Ежемесечно се изготвя протокол за произведена 

топлинна енергия, разход на енергия за деаериране.Ежемесечно се въвеждат данни в 

табличен вид за съответствие съгласно изискванията на КР. 

Условие 8.2.4.2. – Ежемесечно се извършва съответствието на документираните  

количества електро и топлоенергия.През 2015 г.няма установени несъответствия и не 

са предприемани коригиращи действия. 

Условие 8.2.4.3. – Ежедневно от старши оператор ВК се води сменен дневник, в който 

се записват резултатите от проверките на състоянието на топлопреносната 

мрежа.Веднъж годишно се прави проверка на тръбопроводните  участъци.Пълен 

контрол през 2015 г. на тръбопроводите се проведе по време на спиране на 

централата.По време на контрола не бяха установени загуби или нарушения на 

целостта на топлопреносната мрежа. 

Няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.  

Условие 8.2.4.4. – Води се дневник за експлоатация и поддръжка на топлообменните/ 

електропреобразувателни части на техническото оборудване. Ежемесечно се 

извършват проверки на съоръженията.  

Условие 8.2.5.1. – Спазени са изискванията в таблица 8.2.1. и няма установени 

несъответствия.Годишна консумацияна електроенергия -  1,9 x10-2MWh/ MWh; годишна 

консумация на топлоенергия -0,9x10-2 MWh/ MWh 

Условие 8.2.5.2. – Няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи 

действия. 
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Предприети мерки за намаляване потреблението на електрическа и топлинна енергия.  

1. Въведено регулиране на хидравличните режими по налягания в крайни точки на 

Западна , Източна и Северна  землянски магистрали. 

2. Реконструкции по топлопреносната мрежа, като старите тръбопроводи се подменят 

с нови, което води до намаляване на загубите по мрежата респ.  консумацията на 

топлинна енергия.   

3. Въвеждат се в експлоатация нови абонатни станции с автоматично 

управление.  

4. Монтиране на честотен инвертор за регулиране оборотите двигателя на помпа 

сурова вода  №2 в химичен цех ( ВПИ ). 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива  по Условие 8.3.2.1. 
– Измерването на маслото  за зъбни предавки става посредством  лейка с обем от 5 л. 

Маслото се използва за мрежови и рециркулационни помпи.Води се дневник, в който се 

записват разходите на масло за седмицата. 

Разхода на кислород се отразява в дневник и се въвежда в електронна таблица. 

Измерването на кислород става посредством разходомер и налягане на кислорода в 

стоманената бутилка.Разхода на пропан-бутан се отразява в дневник всеки месец и се 

отразява в електронна таблица.Разхода се измерва посредством тежестта на 

бутилката.Количествата на йонообменна смола се отразяват в дневник и се въвеждат в 

таблица.Изразходваното количество кварцов пясък се отразява в дневник и се въвежда 

в таблица.Изразходваните количества разсол се отразяват в дневник и се въвеждат в 

таблица.  

Разходът на разсол се измерва с електронен нивомер, като на всяко отчетено ниво 

отговаря определен обем по приложена таблица. 

Измерените и изчислени количества спомагателни материали се отнасят към 

произведената топлинна енергия за съответния период и се получава количество 

спомагателни материали за единица продукция. 

Измерването на използваното количество мазут става посредством ролетка, която е 

проверена от фирма имаща лиценз за тази дейност. Разхода на мазут се отразява в 

ежедневни справки представяни в “ Топлофикация София”ЕАД. В началото на всеки 

месец се извършва инвентаризация на горивото, като се измерва нивото и 

температурата в резервоара. Изготвя се справка за наличното количество и се 

представя в      „Топлофикация София”ЕАД. 

 Консумирания природен газ се отчита с разходомер монтиран в ГРС-4.Измерването 

на входа на ОЦ “Земляне” става посредством бленди (лятна и зимна), които 

ежегодно подлежат на метрологичен контрол.Ежечасно се вписва в сведение разхода 

на природен газ.Ежедневно се пресмята консумацията на природен газ и се вписва в 

дневник.Данните се въвеждат в база данни на отдел “ПТ” и предоставят в 

“Топлофикация София” ЕАД. Годишната консумация на природен газ е сумата от 

консумациите по месеци. 

Условие 8.3.2.3. – Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието 

на измерените и изчислени количества на спомагателни материали и горива. 

Инструкцията съдържа мерки за установяване на причините за несъответствията с 

разходните норми. 
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Таблица 3.3.2. 

Спомагателни 

материали  

Годишно 

количество, 

съгласно КР  

Количество за 

единица 

продукт , 

съгласно КР  

Употребено 

годишно 

количество  

Количество за 

единица продукт  

Съответствие  

Разсол 2 640 t/y 1,65х10-3 

t/MWh 

829,8 t 1,0х10-3 t/MWh 
 

Да 

Йонообменна 

смола “Wofatit-

KSB” 

3 t/y 1,8х10-6 

t/MWh 

0 0 - 

Йонообменна 

смола “AmberJeit-

1200 Na” 

35 t/y 2,2х10-5 

t/MWh 

0 0 - 

Йонообменна 

смола “Amberleit-

410” 

10 t/y 6,2х10-6 

t/MWh 

0 0 - 

Кварцов пясък 

фракция 1,6-2мм 

6 t/y 3,75х10-6 

M3/MWh 

0 0 - 

Кварцов пясък 

фракция 0,63-1,6 

мм 

25 t/y 1,6х10-5 

M3/MWh 

0 0 - 

Масла за зъбни 

предавки 

0,5 t/y 2,17х10-7 

M3/MWh 

0,16 m3 2,0х10-7 

m3/MWh 

да 

Кислород 1,8 t/y 8,7х10-4 

M3MWh 

216 m3 2,7х10-4 

m3/MWh 

Да 

 

Таблица 3.3.3. 

Горива  Годишно 

количество, 

съгласно КР  

Количество за 

единица 

продукт , 

съгласно КР  

Употребено 

годишно 

количество  

Количество за 

единица продукт  

Съответствие  

Природен газ 320 000 

(хил Nm3) 

136,05 

Nm3/MWh 

87846 

(хил Nm3)  
110,029 

Nm3/MWh 

Да 

Мазут 12 600 т/г 0,160 t/MWh 0т/г 0t/MWh Да 

Пропан 2 т/г 2х10-6 t/MWh 0,19 т.  0,2 х 10-6t/MWh 
 

Да 

 

Общо произведена енергия Q- 798388,517 МWh 

 
Условие 8.3.3.2. – През месеците май,август,септември 2015 г.  са установени 
несъответствия при употребеното месечно количество масла за зъбни 
предавки.Несъответствие при употребеното месечно количество кислород за месец 
май и септември и несъответствия при употребеното месечно количество разсол за 
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месец август,септември,октомври 2015г. спрямо произведената продукция в MWh.Това 
е поради малкото производство на топлинна енергия през тези месеци.  
 Предприети действие за отстраняване на несъответствието- Подменени са линийте 
за въздух към котлите,което води до минимален разход на масло за управление 
пневматиката на водогрейните котли. 
 
3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти  
Условие 8.3.4.2. –  Изграждането на обваловката приключи през м. октомври 2006 г. 
Обваловките на резервоарите с № 7,9,10,11и 12 отговарят на изискванията на КР. 
Капацитета на обваловките е достатъчен да поема обема на резервоарите.  

Условие 8.3.4.3 – На всяко тримесечие се събира комисия за да извърши проверка на 

годността на всички средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване на 

резервоарите. 

През 2015 г. комисия констатира, че няма разливи от резервоарите за мазут,газьол и 

разсол. Обваловките на резервоарите са чисти от механични отпадъци и са годни за 

експлоатация. 

Условие 8.3.4.5.  - В обваловите зони няма наличие на гравитачна връзка с канализацията. 

Условие 8.3.4.6. – На резервоарите за мазут са монтирани нивомери тип “Level Radar –

BM70” за да контролират нивата на резервоарите с цел предотвратяване преливането на 

мазутните резервоари. При ниво 11 м. задейства защита, която изключва работеща РМП и 

затваря задвижка към резервоара.На покрива на резервоара има отдушник и влазен отвор 

с вътрешна стълба.За да избегне кипене и преливане на мазут температурата не се 

превишава над 90 0. 

През 2 години се извършва обследване състоянието на метала на резервоари и 

тръбопроводи от акредитирана лаборатория. Води се дневник за действия за откриване и 

отстраняване на течове от резервоарите и техните обваловки. През 2015 г. са направени 

две проверки на състоянието на обваловките на резервоарите за мазут и са съставени 

протоколи. Проверките установиха,че няма нарушение на изолацията на резервоарите. 

Няма пукнатини по обваловките. Изпълнени са предписанията по пожарна безопастност. 

Не са предприемани коригиращи действия.. 

Условие 8.3.4.8. – Редовно се обхождат и проверяват съоръженията и резервоарите на 

площадката. Прави се редовен контрол по време на експлоатация и преди и след ремонт. 

През 2015 г. няма констатирани несъответствия. 

Условие 8.3.4.9. – Прилага се инструкция за установяване и отстраняване на течовете, 

както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите. Веднъж на смяна, дежурния 

обходчик обхожда площадката на ОЦ “Земляне”. При констатиране на течове, участъка се 

изолира и се записва в сменния дневник. Използват се графитни набивки, челни 

уплътнения за помпите и клингерит С-4300 за уплътнение между фланци.През 2015 г. 

няма констатирани течове и не са предприемани коригиращи действия. 

Условие 8.3.4.12.3. – Установяване попадането на разливи в почвите и/или подземните 

води. 
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През 2015 г. не са констатирани разливи в почвите и подземните води.Няма разливи от 

мазут, газьол и разсол.Ежедневно се прави обход около резервоарите и не е отбелязано в 

дневник за наличието на разливи. 

- Предвиждани технически мерки. 

 През 2 год. се извършва обследване състоянието на метала на резервоари и 

тръбопроводи от акредитирана лаборатория. 

 Проверка състоянието на обваловъчните зони и при необходимост предприемане 

на технически мерки за съответствие с изискванията на КР. 

 - Доказателство за съответствие на предвидените технически мерки с изискваниятана 

прилагане на НДНТ. 

 

Условие 8.3.4.13.1. - Обобщени данни от извършени проверки съгласно Условие 8.3.4.6. и 

8.3.4.8. 

1. Площадки на които се извършват проверките : 

- Мазутни резервоари 

- Газопровод 

- Склад за масло 

- Склад за съхранение на кислород 

- Склад за съхранение на пропан-бутан 

2. Брой установени несъответствия 

Водят се дневници за разход на спомагателни материали. Всеки месец се сумират 

седмичните разходи и количествата се записват в електронни таблици за съответствия. 

През 2015 г. количествата на спомагателни материали по Условия 8.3.4.6. и 8.3.4.8. 

отговарят на изискванията от КР. Няма установени несъответствия в годишен аспект. 

3. Причини за несъответствие – не са констатирани несъответствия 

4. Предприети корективни действия – не се е налагало да се предприемат корективни 

действия. 

 

 Условие 8.3.4.13.2.  - Обобщени данни от извършените проверки за установяване и 

отстраняване на течове по Условие 8.3.4.9. 

Тръбопроводите за транспортиране на течни и газообразни продукти през периода 2015 г. 

са в добро техническо състояние и отговарят на изискванията за безопасна експлоатация. 

Извършват се ежедневни обходи, които се отразяват в дневник. Не са констатирани 

течове от фланцови съединения и нарушения целостта на метала. 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

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

PRTR 

Прагови стойностти на замърсители във въздуха 

От горивните процеси на съоръженията в ОЦ”Земляне” се отделят следните вредни 

вещества във въздуха съгласно табл.№1 за PRTR информация: 

- Въглероден оксид(СО) CAS номер-630-08-0  

- Въглероден диоксид (СО2) CAS номер-124-38-9  

- Азотни оксиди (NOx/NО2)  

- Серни оксиди (SOx/SО2)  

 

През 2015 г. има превишаване на стойносттите на СО2 от зададените прагове с 64 932 900  

  кг/г. 
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Прагови стойностти на замърсители във водите. 

От производствения процес на съораженията в ОЦ ”Земляне” се отделят следните 

замърсители във водите съгласно табл.№1 за PRTR информация: 

 

- Хром и съединенията му(Cr) CAS номер-7440-47-3 

- Мед и съединенията му(Cu) CAS номер-7440-50-8  

- Цинк и съединенията му (Zn) CAS номер-7440-66-6 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 

 

Образуват се от горивните процеси на 5 бр. водогрейни котли и 3 бр.парни котли. 

В ОЦ ”Земляне”  през месец ноември 2010 г. се въведе система за непрекъснат 

мониторинг на емисиите в атмосферата. Всеки месец се представят  месечни доклади за 

СНИ.Измерват се показателите :NOx, NO2, NO, CO, CO2, O2, влага,температура на 

димните газове, налягане на димните газове, дебит на димните газове, термична мощност. 

 

В Таблица № 9.2. сa отразени количествата вредни вещества, които са изчислени по 

методиката “Corrinair”. 

Условие 9.2.1. и условие 9.2.2 - таблици 9.2.1.1./9.2.1.2. -  Дебит на газове – по 

изчисление 

 

Източник Дебит Работни часове Дебит 

По комл. 

Разрешително 

  Nm3/год H Nm3/h Nm3/h 

ВК-1 253 930 070 4 061 62 529 159 700 

ВК-2 212 282 849 3 406 62 326 159 700 

ВК-3 172 581 919 2 928 58 942 159 700 

Комин №1 638 794 838 5 247 121 745 479 100 

ВК-4 245 423 486 4 405 55 715 159 700 

ВК-5 24 190 103 344 70 320 159 700 

Комин №2 269 613 588 4 405 61 206 319 400 

Комин №3 4 517 869 1 374 3 288 11 300 

Комин №4 2 023 229 673 3 006 11 300 

Комин №5 13 435 864 4 232 3 175 11 300 

 

 

 

Условие 9.2.1. - таблица 9.2.1.1. -  Дебит на газове за водогрейни котли отчетено  по СНИ 
Източник Дебит Работни часове Дебит по СНИ По комл. 

Разрешително 

 Nm3/год H Nm3/h Nm3/h 

Комин №1 656 035 764 5 247 125 031 479 100 

Комин №2 218 316 741 4 405 49 561 319 400 

 

Спазено е Условие 9.2.1.и условие 9.2.2.  Дебита на газовете от точковите източници през 

2015 г. са в съответствие с изискванията на разрешителното. 
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Условие 9.2.1.- Таблици 9.2.1.1./9.2.1.2.  

Емитирани количества вредни вещества , изчислени по методика „Corinair” 

 

 

Източник 

Азотни 

оксиди 

Nox 

Норма на 

Nox  по 

компл, 

разреш. 

Въглеродни 

оксиди СО 

Норма на 

СО  по 

компл. 

разреш. 

Серни 

оксиди   

SО2   

Норма 

на SО2  

по 

компл, 

разреш. Прах 

Норма 

на прах  

по 

компл, 

разреш. 

  Кг/год Кг/год Кг/год Кг/год Кг/год Кг/год Кг/год Кг/год 

ВК-1 25 261 57 078 962 2 173 0 0 0 0 

ВК-2 21 118 47 872 804 1 822 0 0 0 0 

ВК-3 17 169 34 474 654 1 312 0 0 0 0 

Комин №1 63 548 139 423 2 419 5 307 0 0 0 0 

ВК-4 24 415 51 864 929 1 974 0 0 0 0 

ВК-5 2 406 4 050 92 154 0 0 0 0 

Комин №2 26 822 55 914 1 021 2 128 0 0 0 0 

Комин №3 ПК-

1 
442 1 300 17 49 

0 0 0 0 

Комин №4 ПК-

2 
200 637 8 24 

0 0 0 0 

Комин №5 ПК-

3 
1 336 2 894 51 110 

0 0 0 0 

Общо ОЦ 92 347 200 168 3 515 7 619 0 0 0 0 

 

 

Спазено е Условие 9.2.1. Емитираните количества вредни вещества са в съответствие с 

изискванията на разрешителното. 

Условие 9.2.6. 

През 2015 г. е използвано  газообразно гориво-природен газ. 

 

Условие 9.6.2. 
През 2015 г. е извършен собствен периодичен мониторинг на емисиите във димните 

газове съгласно изискванията на наредба №6 oт фирма “Везел” ЕООД.Лаборатория на 

“Везел” ЕООД Акредитирана от ИА БСА съгласно БДС EN ISO IEC 

17025:2006.Сертификат за акредитация БСА рег. №240 ЛИ .Валиден до 14.12.2017 г. 

Измервания са извършени, както следва: 

 

1. Измерване от 21.08.2015 г. Протокол № 478 за водогреен котел №4  

 
Eмисия Измерено 

mg/Nm3 

По усл. 9.2.1.1. от КР 

mg/Nm3 

въглероден оксид (СО) 4,7 100 

Азотни оксиди (NOx) 54 200 

серни оксиди (SO2) <1,00 35 

Прах <1,00 5 

  Портативен уред „ALMEMO-2390-3” №Н07060342, със сензори за измерване на 

температура,налягане FDA 612SA, скорост на газов поток FDA 602S1К, относителна влажност на 

въздуха FHA636-HR1 
Методи за взeмане на извадки: БДС ISO 9096:2012 

Пробовземна апаратура „TECORA”BRAVO H №748/045 
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Използвани технически средства: Газанализатор “KANE ”KM 9106 №23407038 

Mетод за изпитване : ISO 10780:1994;БДС ISO 9096:2012 ВВЛМ №1/2009 

 

2. Измерване от 21.08.2015 г. Протокол № 479 за парен котел №3 

 
Eмисия Измерено 

mg/Nm3 

По усл. 9.2.1.1. от КР 

mg/Nm3 

въглероден оксид (СО) 9 100 

Азотни оксиди (NOx) 34 200 

серни оксиди (SO2) <1,0 35 

Прах <0,5 5 

  
    Портативен уред „ALMEMO-2390-3” №Н07060342, със сензори за измерване на 

температура,налягане FDA 612SA, скорост на газов поток FDA 602S1К, относителна влажност на 

въздуха FHA636-HR1 
Методи за взeмане на извадки: БДС ISO 9096:2012 

Пробовземна апаратура „TECORA”BRAVO H №748/045 

Използвани технически средства: Газанализатор “KANE ”KM 9106 №23407038 

Mетод за изпитване : ISO 10780:1994;БДС ISO 9096:2012 ВВЛМ №1/2009 

 

3. Измерване от 09.12.2015 г. Протокол №812 за водогреен котел №1  

 
Eмисия Измерено 

mg/Nm3 

По усл. 9.2.1.1. от КР 

mg/Nm3 

въглероден оксид (СО) 42 100 

Азотни оксиди (NOx) 73 200 

серни оксиди (SO2) <1,0 35 

Прах <1,0 5 

Портативен уред „ALMEMO-2390-3” №Н07060342, със сензори за измерване на 

температура,налягане FDA 612SA, скорост на газов поток FDA 602S1К, относителна влажност на 

въздуха FHA636-HR1 
Методи за взeмане на извадки: БДС ISO 9096:2012 

Пробовземна апаратура „TECORA”BRAVO H №748/045 

Използвани технически средства: Газанализатор “KANE ”KM 9106 №23407038 

Mетод за изпитване : ISO 10780:1994;БДС ISO 9096:2012 ВВЛМ №1/2009 

4. Измерване от 09.12.2015 г. Протокол №813 за водогреен котел №3  

 
Eмисия Измерено 

mg/Nm3 

По усл. 9.2.1.1. от КР 

mg/Nm3 

въглероден оксид (СО) 11 100 

Азотни оксиди (NOx) 45 200 

серни оксиди (SO2) <1,0 35 

Прах <1,0 5 

  
Портативен уред „ALMEMO-2390-3” №Н07060342, със сензори за измерване на 

температура,налягане FDA 612SA, скорост на газов поток FDA 602S1К, относителна влажност на 

въздуха FHA636-HR1 
Методи за взeмане на извадки: БДС ISO 9096:2012 

Пробовземна апаратура „TECORA”BRAVO H №748/045 

Използвани технически средства: Газанализатор “KANE ”KM 9106 №23407038 

Mетод за изпитване : ISO 10780:1994;БДС ISO 9096:2012 ВВЛМ №1/2009 
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5. Измерване от 09.12.2015 г. Протокол №814 за водогреен котел №4  

 
Eмисия Измерено 

mg/Nm3 

По усл. 9.2.1.1. от КР 

mg/Nm3 

въглероден оксид (СО) 4 100 

Азотни оксиди (NOx) 42 200 

серни оксиди (SO2) <1,0 35 

Прах <1,0 5 

 
 Портативен уред „ALMEMO-2390-3” №Н07060342, със сензори за измерване на 

температура,налягане FDA 612SA, скорост на газов поток FDA 602S1К, относителна влажност на 

въздуха FHA636-HR1 
Методи за взeмане на извадки: БДС ISO 9096:2012 

Пробовземна апаратура „TECORA”BRAVO H №748/045 

Използвани технически средства: Газанализатор “KANE ”KM 9106 №23407038 

Mетод за изпитване : ISO 10780:1994;БДС ISO 9096:2012 ВВЛМ №1/2009 

 

6. Измерване от 09.12.2015 г. Протокол №811 за парен котел №3 

 
Eмисия Измерено 

mg/Nm3 

По усл. 9.2.1.1. от КР 

mg/Nm3 

въглероден оксид (СО) 7 100 

Азотни оксиди (NOx) 41 200 

серни оксиди (SO2) <1,0 35 

Прах <1,0 5 

  
Портативен уред „ALMEMO-2390-3” №Н07060342, със сензори за измерване на 

температура,налягане FDA 612SA, скорост на газов поток FDA 602S1К, относителна влажност на 

въздуха FHA636-HR1 
Методи за взeмане на извадки: БДС ISO 9096:2012 

Пробовземна апаратура „TECORA”BRAVO H №748/045 

Използвани технически средства: Газанализатор “KANE ”KM 9106 №23407038 

Mетод за изпитване : ISO 10780:1994;БДС ISO 9096:2012 ВВЛМ №1/2009 

 

Емисиите на азотни оксиди, въглероден диоксид, серни оксиди и прах са в съответствие с 

изискванията на КР. 

 При направените измервания през месец декември липсват измервания за ВК №2, ВК 

№5, ПК  №1 и ПК  №2 поради следните причини: 

1. ВК №2 –През месец декември ВК №2 е бил в ремонт , което може да се удостовери с 

открит наряд №129 за  ВК №2 за отстраняване пропуск на газ на горелка № 4.От 9.12.2015 

г. до 31.12.2015 г. е запалван пробно с нисък товар за да се установи състоянието му след 

ремонта за пропуск на газ; 

2.  ВК №5 – Изведен е в продължителен ремонт от началото на 2015 година и не е 

експлоатиран;  

3.  ПК  №1 – Не е въвеждан в експлоатация поради технологични причини; 

4. ПК  №2 – Не е въвеждан в експлоатация поради технологични причини. 

Направени са измервания само на ПК  №3 , тъй като ПК  №3 е с автоматизиран горивен 

процес и с намалена консумация на ел.енергия и е предпочитан за експлоатация по 

икономически причини.Работата му е напълно достатъчна за да обслужва с пара ОЦ 

”Земляне”.  
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 Условие  9.2.1.- Таблици 9.2.1.1./9.2.1.2. за емисионните норми на емисиите на азотни 

оксиди (NOx), въглероден диоксид (СО), серни оксиди (SOx) и прах са в съответствие с 

изискванията на КР.   

 

 Условие 9.6.1. 

Собствени непрекъснати измерванията за 2015 г. 

Комин -1 

NOx 

1 м. 2 м. 3 м. 4 м. 5 м. 6 м. 

74,01 63,37 26,87 44,24 47,407 0 

7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м. 

0 0 0 124,89 127,038 122,098 

 

CO 

1 м. 2 м. 3 м. 4 м. 5 м. 6 м. 

8,79 36,61 10,24 2,30 2,01 0 

7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м. 

0 0 0 29,56 18,85 21,34 

Комин -2 

NOx 

1 м. 2 м. 3 м. 4 м. 5 м. 6 м. 

83,73 71,41 44,70 62,95 0 0 

7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м. 

0 160,508 110,314 94,50 80,87 82,60 

   CO 

1 м. 2 м. 3 м. 4 м. 5 м. 6 м. 

7,31 4,08 1,73 5,62 0 0 

7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м. 

0 50,25 30,30 2,47 2,72 2,97 
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Условие 9.6.5.1. - Резултатите oт мониторинга се отразяват в протоколи от СПИ и 

месечни доклади от СНИ и се съхраняват в отдел “Производствено технологичен”(“ПТ”) 

и при еколога.  

 

Условие 9.6.5.2.-  В отдел “ПТ” се съхранява информация за всички вещества и техните 

количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на емисииите на вредни 

вещества (ЕРЕВВ).  

 

Условие 9.6.5.3.-  През 2015 г. са спазени мерките за предотвратяване на неорганизирани 

емисии и интензивно миришещи вещества отразени в протокол.  

 

Условие 9.6.5.4. - През 2015 г. няма постъпили оплаквания за миризми свързани  с  

дейността  на  инсталацията. 

 

Условие 9.6.5.5. - Резултатите от мониторинга и контролните измервания от ИАОС – 

гр.София  се съхраняват в отдел “ПТ”.  

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

В ОЦ “Земляне” се извършва мониторинг на работата на следните пречиствателни 

съоръжения: Сепариращи устройства I  и II степен и инсталация “Чистко” за очистване на 

смесен поток отпадни води (производствени, охлаждащи и дъждовни). 

В централата са налице следните потоци на отпадъчни води: 

- Отпадъчна технологична вода 

 Цех ВПИ – водата от извършване на ренегерации постъпва в каналите на цеха и от 

там в канализацията на централата. 

 Мазутно-помпена станция – водата от каналите на разтоварището, обваловките на 

горивните  резервоари и дренажните канали постъпва в дренажен резервоар 50 m3. 

С помпи водата се подава последователно към сепариращи устройства  I ва  и  II ра 

степен. 

От сепариращото устройство IIра степен пречистената вода постъпва в 

инсталацията за химическо очистване от нефтопродукти тип ”Чистко” и от там в 

канализацията. Проби за отпадъчните води след инсталацията се вземат непосредствено 

преди постъпването в канализационната система. 

 Главен корпус – отпадъчните води от  регенерацията на филтри за омекотена вода 

към парокотелно   постъпват по закрити канали в канализацията. Охлаждането на 

работещите помпи и компресори е оборотно с цел намаляването на загуби на вода. 

 Парокотелно – водата за  продувки и дренажи на парните котли и съоръженията 

към тях, чрез дренажна система от тръбопроводи постъпва в канализацията. 

- Битово-фекални води - постъпват  от санитарните възли в канализацията от следните 

сгради: 

Административна сграда 

Цех ВПИ  

Парокотелно 

Мазутно-помпена станция 



“ Топлофикация – София “-Е АД   обект ОЦ “Земляне” Комплексно Разрешително № 37/2005 г. 

 

Годишен Доклад по околна среда – 2015 г. 

 
25 

Електро цех 

Строително ремонтен сектор 

Автотранспорт 

- Дъждовни води  

 От обваловките на резервоари за гориво и външни канали на разтоварището  

водата постъпва в дренажен резервоар 50 m3. С помпи водата се подава 

последователно към сепариращи устройства  I ва  и  II ра степен. От сепариращото 

устройство IIра степен пречистената вода постъпва в инсталацията за химическо 

очистване от нефтопродукти тип ”Чистко” и от там в канализацията. Проби за 

отпадъчните води след инсталацията се вземат непосредствено преди постъпването 

в канализационната система. 

 Сгради, пътища и др. дъждовната вода постъпва директно към канализацията.  

Точка на заустване №1 е градската канализация. 

Точка на пробовземане №1 е шахта  №15 в ОЦ “Земляне”. 

Условие 10.1.1.2.1. и Условие 10.1.1.2.2.-  Пречиствателните съоръжения се поддържат в 

оптимален режим на работа, осигуряващ на изход стойност на контролираните параметри 

под гранична стойност на замърсяване.Съдържанието на нефтопродукти се контролира на 

изхода. 

- Сепариращи устройства  II степен – анализът се извършва на всеки час при работещи 

сепариращи устройства. 

- Изход на локална  пречиствателна инсталация тип “Чистко” – анализ се извършва на 

всеки час при работеща ЛПИ. 

- Точка на пробовземане “шахта №15” – анализ се извършва 3 пъти на ден. 

Всички анализи се записват в журнал. 

Лабораторни апарати за мониторинг на контролираните параметри са :  

- Спектрофотометър –SPEKOL 11 дължина на вълната 340-850 nm 

клас на точност ± 0,2 nm 

- Фотоколориметър –КФК –2 –дължина на вълната 315-980 nm 

клас на точност ± 0,3 % 

- pH метър – ”WTW” –тип “LEVEL –1”- обхват 0 -14 pH 

клас на точност ± 0,02 pH 

Резервни части за пречиствателните съоръжения – необходимите резервни мембрани за 

дозаторните помпи се съхраняват в склада на цех “Химически”. 

 

Условие 10.1.1.2.3. - Емисии в отпадните води 

-Емисионните норми съгласно условие 10.1.1.1. са : 

1. След сепариращи устройства Iва  и  IIра степен 

  Нефтопродукти – 500  mg/l 

2. След инсталация “Чистко” 

 Нефтопродукти –10  mg/dm3 

 pH - 8.0  8.5  
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- При работеща инсталация на всеки час се следят стойностите. Данните се записват в 

дневника на химичен цех 

 

Условие 10.1.1.2.4. - Пречиствателните съоръжения се поддържат в оптимален режим на 

работа осигуряващ на изход стойност на контролираните параметри под граничната 

стойност на замърсяване. На всеки час  на работещите  пречиствателни съоръжения се 

прави оглед за наличие на пропуски и нарушения в режима на работа. При проблем в 

нормалната работа на локалната пречиствателна инсталацията, веднага се спира притока 

на замърсени отпадни води до отстраняване на повредата. При завишаване стойностите на 

нормираните показатели, веднага се изолират източниците на замърсяване. 

 

Условие 10.1.3.2. - Емисии в отпадните води 

- Емисионните норми съгласно условие 10.1.1.1. са : 

1. След инсталация “Чистко” 

 Нефтопродукти –10  mg/dm3 

 pH - 8.0  8.5 

2. Емисионните норми съгласно условие 10.1.2.1.преди заустване в канализацията са : 

 Нефтопродукти –15  mg/dm3 

 pH - 6.5  9.0 

 Неразтворени вещества – 400  mg/dm3 

Желязо (общо) – 10  mg/dm3 

Мед– 2  mg/dm3 

Хром (шествалентен) – 0.5 mg/dm3 

     Хром (тривалентен) – 2.5  mg/dm3 

    Цинк– 5  mg/dm3 

- Проверка за съответствие на измерените стойностти 

Два пъти в годината се извършва анализ на отпадните води от акредитирана лаборатория , 

като резултатите се отразяват в протокол. 

Извършва се съответствие , като резултатите се сравняват с тези в КР и се отразяват в 

протокол. 

Условие 10.2. - Канализацията в ОЦ “Земляне” е изработена според нуждите на 

централата.  

На всеки 5 години да се извършва  обследване, като резултатите се сравняват с 

преходните. 

Периодично  се проверяват шахтите за срутвания или запушване; 

Периодично капаците на отоците и шахтите  се почистват от пясък, пръст, листа и др. 

Два пъти годишно се събира комисия за проверка шахтите и отоците за запълване от 

пясък, листа, пръст и др. 

  

 Условие 10.3.2. През 2015 г. са извършени  2308  броя проверки, за които няма 

установени несъответствия на измерените концентрации съгласно Таблица10.1.1.1. 

През 2015 г. са извършени 2 броя проверки съгласно Условие 10.1.2.1. 

  

 Условие 10.3.4. През 2015 г. са извършени 2 броя проверки съгласно Условие 

10.1.2.1..Резултатите се документират с протоколи за съответствие през 2015 г. –2 бр. 

 
Условие 10.3.5. През 2015 г. са  извършвани периодични проверки на канализационната 

система, съгласно инструкцията по Условие 10.2.Запушвания, течове и повреди не са 

констатирани. Корективни дейстявия не са предприемани. 
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Условие 10.3.6.  През 2015 г.са постъпили в отпадните води следните замърсители на 

водите по ЕРЕВВ.   

 

Замърсители кг/г. 

Мед 0,23 

Хром 3,8 

Цинк 0,11 

4.4. Управление на отпадъците 
 

Събирането, съхраняването и транспортирането на производствени и на опасни отпадъци, 

генерирани от производствената дейност на ТР “Земляне”, се извършва съгласно 

Комплексно Разрешително №37 / 12.04.2005 г. на МОСВ  издадено на основание чл. 42, 

ал.1 във връзка с чл.12, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците.  На площадката 

са изградени 24 бр.площадки за временно съхранение на отпадъците.  

 

Условие 11.9.1. – Обобщена информация за контрола, измерването и анализите на 

отпадъците 

- Контрола и измерването на отпадъците в ОЦ “Земляне” се извършва съгласно 

утвърдени инструкции и се отразява в таблици и протоколи съгласно указаните 

срокове. 

- На площадката на ОЦ “Земляне “ не е извършван анализ поради отсъствието на 

отпадъци с огледален код. 

 

Условие 11.9.2. Обобщена информация за генерираните количества отпадъци пряко и не 

пряко от производствения процес, изразени като годишно количество и количество за 

производството на 1 MWh е представена в приложените таблици : 

 

Производствени отпадъци – Таблица 11.1.1. oт KР 

Вид на 

производствения 

отпадък 

Код на 

отпадъка 

Количество 

2015 г. 

т/год 

Норма 

от КР 

т/год 

Количество 

2015 г. 

т/MWh 

Норма 

от КР 

т/MWh 

Оценка на 

съответствие 

Утайки от водни 

разтвори при 

почистване на 

котли, различни от 

упоменатите в 

 10 01 22* 

 

 

10 01 23 

 

 

0,000 

 

 

0,1 

 

 

0,000 

 

 

2,17х10-7 

 

 

да 

Облицовъчни и 

огнеупорни 

материали от 

неметалургични 

процеси, различни 

от упоменатите в  

16 11 05* 

 

 

16 11 06 

 

 

0,000 

 

 

2 

 

 

0,000 

 

 

2,5х10-6 

 

 

да 

Наситени или 

отработени 
йонообменни смоли 

 

19 09 05 

 

0,000 
 

5 м3 

 

0,000 
 

6,25х10-6 

 

да 

Изолационни 

материали,различни 

от упоменатите в  

17 06 01 и 17 06 03 

17 06 04 0,844 160 1,05х10-6 2х10-4 да 
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Общи производствени отпадъци – Таблица 11.1.2. от КР 

 

Вид на производствения 

отпадък 

Код на 

отпадъка 

Количество 2015 г. 

т/год 

Норма от 

КР 

т/год 

Оценка на 

съответствие 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 0,000 0,5 да 
Стърготини, стружки и изрезки 

от черни метали 
 

12 01 01 

 

0,059 
 

1 

 

да 
Стърготини, стружки и изрезки 

от цветни метали 
 

12 01 03 

 

0,000 
 

0,5 

 

да 
Отпадъци от желязо и стомана  

19 10 01 

 

12,876 
 

200 

 

да 
Отпадъци от цветни метали 19 10 02 0,030 2 да 

 

Битови отпадъци – Таблица 11.2. от КР 

 

Вид отпадък Код на 

отпадъка 

Количество 2015 г. 

т/год 

Норма от 

КР 

т/год 

Оценка на 

съответствие 

Хартия и картон 20 01 01 0,000 0,21 да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 9,6 14 да 

 

Опасни отпадъци – Таблица 11.3.1. от КР 

 

Вид на опасния 

отпадък 

Код на 

отпадъка 

Количество 

2015 г. 

т/год 

Норма от 

КР 

т/год 

Количество 

2015 г. 

т/MWh 

Норма от 

КР 

т/MWh 

Оценка на 

съответствие 

Увлечена/летяща 

пепел и пепел от 

котли за изгаряне 

на течно 

гориво(пепел и 

сажди от изгаряне 

на мазутно гориво) 

 

 

10 01 04* 

 

 

0,000 

 

 

1 

 

 

0,000 

 

 

1,11х10-6 

 

 

да 

Нехлорирани 

моторни,смазочни 

и масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

 

13 02 05* 

 

0,000 
 

0,6 

 

0,000 
 

6х10-7 

 

да 

Нехлорирани 

изолационни и 

топлопредаващи 

масла на 

минерална основа 

 

13 03 07* 

 

0,000 
 

11 

 

0,000 
 

1,2х10-5 

 

да 

Утайки от 

маслено-водни 

сепаратори 

 

13 05 02* 

 

0,000 
 

0,3 

 

0,000 
 

3,3х10-7 

 

да 

Утайки от 

маслоуловителни 

шахти(колектори) 

 

13 05 03* 

 

0,403 
 

1,6 

 

5,04х10-7 

 

1,7х10-6 

 

да 

Газьол, котелно 

и дизелово 

гориво 

13 07 01* 0,000 5 0,000 - да 

Отпадъци, 

съдържащи масла 

и нефтопродукти 

 

16 07 08* 

 

0,000 
 

0,2 

 

0,000 
 

2,2х10-7 

 

да 
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Общи опасни отпадъци – Таблица 11.3.2. от КР 

 

Вид на опасния отпадък Код на 

отпадъка 

Количество 

2015г. 

т/год 

Норма от КР 

т/год 

Оценка на 

съответствие 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 0,535 1,3  

да 
Изолационни 

материали,съдържащи азбест 
17 06 01* 0,000 1,6 да 

Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 
20 01 21* 0,011 0,063 да 

 

Строителни отпадъци – Таблица 11.4. 

 

Вид отпадък Код на отпадъка Количество 

2015 г. 

т/год 

Норма от КР 

т/год 

Оценка на 

съответствие 

Стъкло  

17 02 02 

 

0,000 
 

0,25 

 

да 
Изолационни материали, 

различни от упоменатите в 17 

06 01 и  

17 06 03 

 

17 06 04 

 

0,844 
 

160 

 

да 

Смесени отпадъци от 

строителство и събаряне, 

различни от упоменатите в 17 

09 01*, 17 09 02* и 17 09 03* 

(тухли, бетон, пясък и др.) 

 

 

 

17 09 04 

 

 

 

1365,180 

 

 

 

100 

 

 

 

не 

 

Условие  11.9.3. - През 2015 г. има установени несъответствия :  

1. Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01*, 17 

09 02* и 17 09 03* -код: 17 09 04 е в количесвто по-голямо от разрешеното по КР.Това 

количество е извозено и предадено на фирма “Софинвест”ЕООД. 

Условие 11.9.3.2. - Обобщени данни от оценката по Условие 11.9.3., включващи 

задължително: 

- Брой и обект на проверките- 2 бр. проверки на обект ОЦ “Земляне” с 24 бр. площадки 

за временно съхранение; 

- Установени несъответствия –  

1.През 2015 година има превишено количество на отпадък „Смесени отпадъци от 

строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01*, 17 09 02* и 17 09 03* - 

код: 17 09 04, поради засилени строителни работи и увеличен брой ремонтни дейности на 

територията на ТР ”Земляне”. 
Коригиращи действия – Това количество е извозено и предадено на фирма 

“Софинвест”ЕООД. 

През 2015 г. са изпратени от площадката на ОЦ”Земляне” на лицензирани фирми за  

обезвреждане и оползотворяване,преработване и рециклиране следните  отпадъци: 

 

 Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 

01, 17 09 02 и 17 09 03 с код:17 09 04 – 1365,180т. на фирма Софинвест”ЕООД – за 

обезвреждане; 

 Утайки от маслено – уловителни шахти (колектори) с код: 13 05 03* - 0,403 т. - на 

фирма„Еурозак”-ООД за оползотворяване,преработване и рециклиране; 
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Два пъти годишно се събира комисия за разглеждането на резултатите от оценката на 

съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията на разрешителното, 

резултати от оценката на съответствието на временното съхранение и резултатите на 

съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на 

разрешителното. 

Комисията извършва обход на всички площадки за временно съхранение на отпадъци, 

запознава се с наличната документация при предаване на същите и прави проверка на 

отчетните книги за отпадъци с цел оценка на съответствията с условията на КР. 

През 2015 г. няма установени несъответствия по горепосочените дейности с отпадъци в  

ОЦ “Земляне” с тези от условията в КР. 

 

4.5 Шум 

Условие 12.3.3.  

 Няма оплаквания от живущи в близост до района на ОЦ “Земляне”; 

 През 2015 година не е извършвано измерване на шум. 

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

Условие 13.2. – Основните тръбопроводи разположени на открито за транспортиране 

на мазут и природен газ, които биха могли да доведат до замърсяване на почвите и 

подземните води се проверяват един път на смяна.При наличие на теч се записва в 

книга на МПС.През 2015 г. няма установени течове свързани със замърсяване на 

почвата и подземните води. 

Условие 13.4. – Води се дневник за установяване на разливи на вредни и опасни 

вещества върху производствената полощадка.Дневникът включва данни за датата на 

установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и 

количество.През 2015 г. няма установени разливи на вредни и опасни вещества върху 

производствената полощадка. 

Условие 13.8.1.2. -  За собствен мониторинг на подземни води– на15.05.2015г. и 

15.06.2015г. са извършени измервания на сондажна вода от тръбни кладенци с №1÷6 . 

Резултатите от измерванията са отразени в : 

Протокол № Д-2-1-235 за сондажен кладенец №1  

Протокол № Д-2-1-236 за сондажен кладенец №2 

Протокол № Д-2-1-176 за сондажен кладенец №3 

Протокол № Д-2-1-237 за сондажен кладенец №4 

Протокол № Д-2-1-238 за сондажен кладенец №5  

Протокол № Д-2-1-179 за сондажен кладенец №6  

Измерването е извършено от лаборатория към „Топлофикация-София” АД – сертификат 

№28 ОКС. 

Протокол от изпитване № 9855/11.06.2015 г. Измерването е извършено от Евротест-

Контрол ЕАД-сертификат за акредитация,рег. №9-ЛИ/21.01.2014г.валиден до 31.05.2016г. 

 

Условие 13.8.1.3. - В изпълнение на Условие 13.7.1.5., на анализираните показатели на 

сондажните води не се прави съответствие съгласно нормите в КР, поради факта, че 

същите са природен фон и са по-високи от посочените в КР. Концентрациите на манган, 

желязо, сулфати, сероводород се считат за естествени /фонови/ за района около 

ОЦ”Земляне” и не могат да се разглеждат като замърсяване в следствие на неговата 

работа. 
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Условие 13.8.2.1. - Информация за изпълнение на Условие 13.2. 

През  2015 г. не са констатирани пропуски от ежедневните обходи по обходна карта от 

обслужващия персонал.Няма записи за течове в дневника за обходи. 

Условие 13.8.3. - През 2015 г. няма разливи и изливания на вредни и опасни вещества 

върху производствената площадка, както и в обвалованите зони. 

Условие 13.8.4.1.- През 2014 г.  е направен анализ на вредни вещества в почвата. 

Протокол от изпитването No6907/14.07.2014г-пункт 1; No6908/14.07.2014г-пункт 2; 

No6909/14.07.2014г-пункт 3; No6910/14.07.2014г-пункт 4; No6911/14.07.2014г-пункт 5 

Няма несъответствие на концентрациите на вредни вещества в почвите съгласно Условие 

13.7.2.4. Анализът се прави веднъж на 3 години. 

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с 

условията на КР  (ИППСУКР)  
№ Дейности Начало 

на 

дейност

та 

Край на 

дейността 
Констатации относно 

изпълнението на 

условието 

Съот

ветст

вие  

Бележки 

1. Изграждане на система за 

мониторинг на изходящите 

димни газове на ОЦ 

“Земляне”. Ще се изгради 

стационарна система за 

непрекъснат контрол на 

изходящите газове в 

съответствие на 

изискванията на Наредба № 

6 на МОСВ 

януари 

2005 г. 
4 м. след 

изпълнен

ие на 

Условие 

9.6.1. 

Условието е изпълнено. 

През м. ноември 2010 г. е 

въведено в експлоатация 

СНИ за непрекъснат 

контрол на изходящите 

газове в съответствие на 

изискванията на Наредба 

№ 6 на МОСВ. 

да В РИОСВ – 

София се 

представят 

месечни 

доклади от 

СНИ от м. 

декември 2010 

г. 

2. Извършване на 

технологични и 

конструктивни 

мероприятия за спазване на 

емисионните норми на ВК 

– 100 ст.№ 5. 

Конструктивни 

мероприятия на горелките: 

- Степенно подаване на 

въздуха за изгаряне; 

- Индивидуално регулиране 

на горелките. 

Технологични мероприятия 

на котела: 

- Снижаване на топлинното 

натоварване; 

Оптимизация на процесите 

на изгаряне. 

януари 

2007 г. 
31.12.2009

г 
Ограничена е 

възможността на котела 

да работи на повече от 10 

горелки. 

- Поради 

предстоящото 

изграждане на 

когенерация 

влагането на 

средства за 

реконструкция 

на горивната 

уредба на ВК 5 

не е 

икономически 

изгодно. 

3. Снабдяване на 

резервоарите със средства 

за защита на почвите и 

подземните води от 

замърсяване. 

януари 

2006 г. 
31.12.2006

г 
Условието е изпълнено да  

4. Изграждане на 

Когенерираща инсталация 

за производство на 

топлина и електрическа 

енергия 58 МWe и 58 

MWt. 

Инсталацията ще се 

изгради чрез външни 

инвестиции или реализация 

на структурата IPP. 

януари 

2006 г. 
31.12.2008

г. 
Условието не е 

изпълнено 
- В бизнес плана 

на 

„Топлофикация 

София” ЕАД е 

предвидено 

изграждане на 

когенерационна 

инсталация до 

2020г. 
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6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях  
Условие 16.1.  През 2015 г. в  ОЦ ”Земляне” не е вземано решение за прекратяване на 

дейността на инсталаиите посочени в КР или на части от тях . 

 

Условие 16.6. Изпълнено Условие 16.2.  

През 2015 г. не е имало временно прекратяване на дейността на инсталациите 

(технологичните съоръжения) или части от тях и не е изготвян План, съгласно Условие 

16.3. от КР. 

 

 

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения  

7.1.  Аварии 

 

През 2015 г. няма възникнали аварии в производствения процес в резултат от неспазване 

условията на КР. 

 

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

за  които  е издадено КР 
През 2015 г. няма оплаквания свързани  с  дейността  на  инсталацията. 
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8. Подписване на годишния доклад 

Годишният доклад трябва да бъде подписан от оператора на инсталацията или от 

упълномощено от него лице. Към него се прилага декларация в следния текст: 

 

 

 

 

Декларация 

 

        Удостоверявам   верността,   точността   и   пълнотата   на   представената   

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

предоставено   комплексно разрешително № 37/2005 г. на “Топлофикация-София”-ЕАД, 

обект ОЦ “Земляне”. 

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

този доклад на трети лица. 

 

 

 

 

 

Подпис:                                                                                           

 

Име на подписващия: г-н Георги Беловски 

Длъжност в организацията:Изпълнителен Директор на „Топлофикация София”ЕАД 

 

 

 

Съгласували:  

г-н Иво Михайлов:  

Зам.Изпълнителен Директор 

 

инж.Боян Паунов: 

Директор Дирекция „ЕД” 

 

 

 

Изготвил: 

А.Боянова 

Еколог ТР  „Земляне” 

 

 

 

 

Дата: 25.03.2016 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ: 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

 

   Емисионни прагове (колона 1)  

№ CAS 

номер 
Замърсител във въздух 

 (колона 1а) 
във води 

(колона 1Ь) 
в почва 

(колона 1с) 

   Kg/год. Kg/год. Kg/год. 

1. 630-08-0 
Въглероден       

оксид(СО) 

500 000.0 

(3515) 
 

 

  

2. 124-38-9 Въглероден 

диоксид 

(СО2) 

100 000 000.0 

(164 932 900 ) 

 

 

  

3.  

Азотни оксиди 
(NOX/NO2)  

100 000.0 

(92347) 

  

4.  

Серни оксиди 
(SOX/SO2)  

150 000.0 
(0) 

 

  

5. 

7440-47-3  
Хром и 

съединенията му 

(като Сг)  

 

 

50.0 

(3,8) 

 

6. 

7440-50-8  
Мед и съединенията 

му (като Сu)  
 

 

50.0 

(0,23) 

 

7. 

7440-66-6  
Цинк и 

съединенията му 

(като Zn)  

 

 

100.0 

(0,11) 
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Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

 

Измерване от 21.08.2015 г. Протокол № 478 за водогреен котел №4  

 

Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг *' 
Съответствие 
 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 5 - под 0,5 2 пъти годишно да 

SO2 mg/Nm3 35 - под 1,0 2 пъти годишно да 

СО mg/Nm3 100  4,7 2 пъти годишно да 

NOx mg/Nm3 200  54,0 2 пъти годишно да 

 

 

 

Измерване от 21.08.2015 г. Протокол № 479 за парен котел №3 

 

Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг *' 
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 5 - под 0,5 2 пъти годишно да 

SO2 mg/Nm3 35 - под 1,0 2 пъти годишно да 

СО mg/Nm3 100  9 2 пъти годишно да 

NOx mg/Nm3 200  34 2 пъти годишно да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ Топлофикация – София “-Е АД   обект ОЦ “Земляне” Комплексно Разрешително № 37/2005 г. 

 

Годишен Доклад по околна среда – 2015 г. 

 
37 

 

Измерване от 09.12.2015 г. Протокол №812 за водогреен котел №1  

 

Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг *' 
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 5 - <1,0 2 пъти годишно да 

СО mg/Nm3 100 - 42 2 пъти годишно да 

SO2 mg/Nm3 35 - <1,0 2 пъти годишно да 

NOх mg/Nm3 200 - 73 2 пъти годишно да 

 

 

 

Измерване от 09.12.2015 г. Протокол №813 за водогреен котел №3  

 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг *' 
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 5 - <1,0 2 пъти годишно да 

SO2 mg/Nm3 35 - <1,0 2 пъти годишно да 

СО mg/Nm3 100 - 11 2 пъти годишно да 

NOх mg/Nm3 200 - 45 2 пъти годишно да 

 

Измерване от 09.12.2015 г. Протокол №814 за водогреен котел №4  

 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг *' 
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 5 - <1,0 2 пъти годишно да 

SO2 mg/Nm3 35 - <1,0 2 пъти годишно да 

СО mg/Nm3 100 - 4 2 пъти годишно да 

NOх mg/Nm3 200 - 42 2 пъти годишно да 
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Измерване от 09.12.2015 г. Протокол №811 за парен котел №3 

 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг *' 
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 5 - <1,0 2 пъти годишно да 

SO2 mg/Nm3 35 - <1,0 2 пъти годишно да 

 СО  mg/Nm3 100 - 7 2 пъти годишно да 

NOх mg/Nm3 200 - 41 2 пъти годишно да 

Собствени Непрекъснати Измервания - 2015 г. 

Комин 1 – януари 

 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг  
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Въглероден 

диоксид СО2 

mg/Nm3 - 7,94 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NOх mg/Nm3 200 74,01 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

СО mg/Nm3 100 8,79 -  Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NO2 mg/Nm3 200 3,25 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 
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Комин 2 – януари 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг  
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Въглероден 

диоксид СО2 

mg/Nm3 - 8,44 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NOх mg/Nm3 200 83,73 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

СО mg/Nm3 100 7,31 -  Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NO2 mg/Nm3 200 3,72 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

Комин 1 –февруари 

 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг  
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Въглероден 

диоксид СО2 

mg/Nm3 - 8,24 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NOх mg/Nm3 200 63,37 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

СО mg/Nm3 100 36,61 -  Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NO2 mg/Nm3 200 2,78 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

Комин 2 – февруари 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг  
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Въглероден 

диоксид СО2 

mg/Nm3 - 8,14 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NOх mg/Nm3 200 71,41 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

СО mg/Nm3 100 4,08 -  Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NO2 mg/Nm3 200 3,29 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 
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Комин 1 – март 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг  
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Въглероден 

диоксид СО2 

mg/Nm3 - 7,26 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NOх mg/Nm3 200 26,87 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

СО mg/Nm3 100 10,24 -  Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NO2 mg/Nm3 200 1,18 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

Комин 2– март 

 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг  
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Въглероден 

диоксид СО2 

mg/Nm3 - 7,26 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NOх mg/Nm3 200 44,70 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

СО mg/Nm3 100 1,73 -  Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NO2 mg/Nm3 200 2,058 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

Комин 1 – април 

 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг  
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Въглероден 

диоксид СО2 

mg/Nm3 - 8,08 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NOх mg/Nm3 200 44,24 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

СО mg/Nm3 100 2,30 -  Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NO2 mg/Nm3 200 2,02 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 
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Комин 2 – април 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг  
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Въглероден 

диоксид СО2 

mg/Nm3 - 7,61 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NOх mg/Nm3 200 62,95 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

СО mg/Nm3 100 5,62 -  Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NO2 mg/Nm3 200 2,901 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

Комин 1 – май 

 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг  
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Въглероден 

диоксид СО2 

mg/Nm3 -  

8,59 

- Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NOх  

mg/Nm3 

 

200 47,404 

- Непрекъснат 

мониторинг 

да 

СО  

mg/Nm3 

 

100 

 
2,01 

-  Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NO2  

mg/Nm3 

 

200 

 

2,18 

- Непрекъснат 

мониторинг 

да 

Комин 2 – май 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг  
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Въглероден 

диоксид СО2 

mg/Nm3 - 0 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NOх mg/Nm3 200 0 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

СО mg/Nm3 100 0 -  Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NO2 mg/Nm3 200 0 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 
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Комин 1 – август 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг  
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Въглероден 

диоксид СО2 

mg/Nm3 - 0 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NOх mg/Nm3 200 0 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

СО mg/Nm3 100 0 -  Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NO2 mg/Nm3 200 0 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

Комин 2 – август 

 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг  
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Въглероден 

диоксид СО2 

mg/Nm3 - 7,25 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NOх mg/Nm3 200 160,508 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

СО mg/Nm3 100 50,25 -  Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NO2 mg/Nm3 200 7,43 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

Комин 1 – септември 

 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг  
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Въглероден 

диоксид СО2 

mg/Nm3 - 0 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NOх mg/Nm3 200 0 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

СО mg/Nm3 100 0 -  Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NO2 mg/Nm3 200 0 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 
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Комин 2 – септември 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг  
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Въглероден 

диоксид СО2 

mg/Nm3 - 7,64 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NOх mg/Nm3 200 110,314 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

СО mg/Nm3 100 30,30 -  Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NO2 mg/Nm3 200 5,10 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

Комин 1 – октомври 

 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг  
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Въглероден 

диоксид СО2 

mg/Nm3 - 9,25 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NOх mg/Nm3 200 124,89 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

СО mg/Nm3 100 29,56 -  Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NO2 mg/Nm3 200 5,67 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

Комин 2 – октомври 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг  
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Въглероден 

диоксид СО2 

mg/Nm3 - 7,73 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NOх mg/Nm3 200 94,50 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

СО mg/Nm3 100 2,47 -  Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NO2 mg/Nm3 200 4,36 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 
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Комин 1 – ноември 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг  
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Въглероден 

диоксид СО2 

mg/Nm3 - 8,36 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NOх mg/Nm3 200 127,038 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

СО mg/Nm3 100 18,85 -  Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NO2 mg/Nm3 200 5,77 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

Комин 2 – ноември 

 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг  
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Въглероден 

диоксид СО2 

mg/Nm3 - 7,46 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NOх mg/Nm3 200 50,87 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

СО mg/Nm3 100 2,72 -  Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NO2 mg/Nm3 200 2,34 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

Комин 1 – декември 

 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг  
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Въглероден 

диоксид СО2 

mg/Nm3 - 8,93 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NOх mg/Nm3 200 122,098 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

СО mg/Nm3 100 21,34 -  Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NO2 mg/Nm3 200 5,49 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 



“ Топлофикация – София “-Е АД   обект ОЦ “Земляне” Комплексно Разрешително № 37/2005 г. 

 

Годишен Доклад по околна среда – 2015 г. 

 
45 

Комин 2 – декември 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг  
Съответствие 

 

 

 

 

 

 

 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 
 
 

 
 

Въглероден 

диоксид СО2 

mg/Nm3 - 8,05 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NOх mg/Nm3 200 82,60 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 

СО mg/Nm3 100 2,97 -  Непрекъснат 

мониторинг 

да 

NO2 mg/Nm3 200 3,80 - Непрекъснат 

мониторинг 

да 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-

фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация 

Измерване от 28.04.2015 г.Доклад Nо Д-2-1-143 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Дебит на 

отпадъчните води 

м3/ден 

м3/час 

м3/год 

233,19 м3/д 

9,72 м3/ч 

85114 м3/г 

 

 

207,80 м3/д 

8,65 м3/ч 

75849 м3/г  

 

 

- 

 

да 

рН  6,5-9,0 7,3 Два пъти 

годишно 

да 

Мед Мг/л 2 0,030 Два пъти 

годишно 

да 

Хром (6+) Мг/л 0,5 <0,05 Два пъти 

годишно 

да 

Хром (3+) Мг/л 2,5 <0,05 Два пъти 

годишно 

да 

Цинк Мг/л 5 0,021 Два пъти 

годишно 

да 

Неразтворени 

вещества 
Мг/л 400 10,3 Два пъти 

годишно 

да 

Нефтопродукти Мг/л 15 1,8 Два пъти 

годишно 

да 

Желязо Мг/л 10 0,77 Два пъти 

годишно 

да 

Сулфати Мг/л 400 92 Два пъти 

годишно 

да 

Хлориди Мг/л - 84 Два пъти 

годишно 

да 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-

фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация 
 

Измерване от09.12.2015 г.Доклад Nо Д-2-1-497 

 

Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 
Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Всяка емисия *, 

докладвана в 

таблица 1, 
колона 1  

     

Дебит на 

отпадъчните води 

м3/ден 

м3/час 

м3/год 

233,19 м3/д 

9,72 м3/ч 

85114 м3/г 

 

 

207,80 м3/д 

8,65 м3/ч 

75849 м3/г  

 

 

- 

 

да 

рН  6,5-9,0 8,13 Два пъти 

годишно 

да 

Мед Мг/л 2 0,070 Два пъти 

годишно 

да 

Хром (6+) Мг/л 0,5 <0,05 Два пъти 

годишно 

да 

Хром (3+) Мг/л 2,5 <0,05 Два пъти 

годишно 

да 

Цинк Мг/л 5 0,0015 Два пъти 

годишно 

да 

Неразтворени 

вещества 
Мг/л 400 75 Два пъти 

годишно 

да 

Нефтопродукти Мг/л 15 0,90 Два пъти 

годишно 

да 

Желязо Мг/л 10 8,33 Два пъти 

годишно 

да 

Сулфати Мг/л 400 106,00 Два пъти 

годишно 

да 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Таблица 11.1.1. Производствени отпадъци 

Вид на 

производствения 

отпадък 

Код на 

отпадъка 

Количест

во, 

t/y по КР 

Количест

во 2015 г. 

т/год 

Съотв

етств

ие 

Количество  

t/MWh по 

КР 

Количест

во 2015 г. 

t/MWh 

Съответст

вие 

Утайки от водни 

развори при 

почистване на 

котли, различни от 

упоменатите в 10 

01 22* 

10 01 23 0,1 

 

0 да 2,17х10-7 0 Да 

Облицовъчни и 

огнеупорни 

материали от 

неметалургични 

процеси, различни 

от упоменатите в 

16 11 05* 

16 11 06 2 0 да 2,5х10-6 0 Да 

Изолационни 

материали, 

различни от 

упоменатите в 17 

06 01 и 

17 06 03 

17 06 04 160 

 

0,844 да 2х10-4 1,05х10-6 Да 

Наситени или 

отработени 

йонообменни 

смоли 

19 09 05 5 м3 0 да 6,25х10-6 0 Да 

Таблица 11.1.2. Общи производствени отпадъци 

Вид на 

производствен

ия отпадък 

Код на 

отпадък

а 

Количество

t/y по КР 

Количество 

2015 г. 

т/год 

Съответствие 

Излезли от 

употреба гуми 

16 01 03 0,5 0,000 да 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от 

черни метали 

12 01 01 1 0,059 да 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от 

цветни метали 

12 01 03 0,5 0 да 

Желязо и 

стомана 

19 10 01 200 

 

12,876 да 

Отпадъци от 

цветни метали 

19 10 02 2 0,030 да 
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Таблица 11.2. Битови отпадъци 

Вид отпадък Код Количество 

t/y по КР 

Количество 

2015 г. 

т/год 

Съответствие 

Хартия и 

картон 

20 01 01 0,21 0 да 

Смесени 

битови 

отпадъци 

20 03 01 14 9,6 да 

Таблица 11.3.1. Опасни отпадъци 

Вид на опасния 

отпадък 

Код на 

отпадъка 

Колич

ество, 

t/y по 

КР 

Количес

тво 2015 

г. 

т/год 

Съответ

ствие 

Количест

во t/MWh 

по КР 

Количество 

2015 г. 

t/MWh 

Съответст

вие 

Увлечена/летящ

а пепел и пепел 

от котли за 

изгаряне на 

течно гориво 

(пепел и сажди 

от изгаряне на 

мазутно гориво) 

10 01 04* 1 

 

0 да 1,11х10-6 0 

 

да 

Нехлорирани 

моторни, 

смазочни и 

масла за зъбни 

предавки на 

минерална 

основа 

13 02 05* 0,6 

 

0 да 6х10-7 0 да 

Нехлорирани 

изолационни и 

топлопредаващи 

масла на 

минерална 

основа 

13 03 07* 11 0 да 1,2х10-5 0 да 

Утайки от 

маслено-водни 

сепаратори 

13 05 02* 0,3 0 да 3,3х10-7 0 да 

Утайки от 

маслоуловителн

и шахти 

(колектори) 

13 05 03* 1,6 

 

0,403 да 1,7х10-6 5,04х10-7 да 

Газьол, котелно 

и дизелово 

гориво 

13 07 01* 5 0 да # 0 да 

Отпадъци, 

съдържащи 

масла и 

нефтопродукти 

16 07 08* 0,2 0 да 2,2х10-7 0 да 

# Отпадъкът се генерира само при аварийни ситуации, поради което не може да бъде определено 

Количество [т / MWh] 
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Таблица 11.3.2. Общи опасни отпадъци 

Вид на опасния 

отпадък 

Код на 

отпадъка 

Количество, 

t/y по КР 

Количество 

2015 г. 

т/год 

Съответств

ие 

Оловни 

акумулаторни 

батерии 

16 06 01* 1,3 0,535 да  

Изолационни 

материали, 

съдържащи азбест 

17 06 01* 1,6 0 да 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* 0,063 0,011 да 

 

 

 

 

Таблица 11.4. Строителни отпадъци 

Вид отпадък Код Количество 

t/y по КР 

Количество 

2015 г. 

т/год 

Съответствие 

Стъкло 17 02 02 0,25 0 да  

Изолационни 

материали, 

различни от 

упоменатите в 

17 06 01 и 

17 06 03 

17 06 04 160 

 

0,844 да 

Смесени 

отпадъци от 

строителство и 

събаряне, 

различни от 

упоменатите в 

17 09 01*, 17 09 

02* и 17 09 03* 

(тухли, бетон, 

пясък и др.) 

17 09 04 100 1365,180 Не 
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Докладване по ЕРИПЗ 

 

Докладване на пренос извън площадката на неопасен отпадък на територията на 

страната 

 
Пренос извън 

площадката на 

неопасен отпадък        

(на територията 

на страната) 

Код Количество 

(т/год.) 

Операция по 

преработка на 

отпадъка 

M/C/ 

E 

Използван 

метод 

Смесени 

отпадъци от 

строителство и 

събаряне, 

различни от 

упоменатите в 17 

09 01*, 17 09 02* 

и 17 09 03* 

(тухли, бетон, 

пясък и др.) 

17 09 04 1365,180 D М претегляне 

 

Общото количество на предаден неопасен отпадък извън площадката на ОЦ ”Земляне” на 

територията на страната е 1365,180т/г. Преносът извън площадката на неопасен отпадък не 

надхвърля праговата стойност от 2 000 тона на година. 

 

Докладване на пренос извън площадката на опасен отпадък (ОО) на територията на 

страната 

 
Пренос извън 

площадката на 

опасен отпадък 

(на територията 

на страната) 

Код Количество 

(т/год.) 

Операция по 

преработка на 

отпадъка 

M/C/ 

E 

Използван 

метод 

Утайки от 

маслоуловителни 

шахти 

(колектори) 

13 05 03* 0,403 R М претегляне 

 

Общото количество на предаден опасен отпадък извън площадката на ОЦ ”Земляне” на 

територията на страната е 0,403 т/г. Преносът извън площадката на опасен отпадък не 

надхвърля праговата стойност от 2  тона на година. 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Отпадък Код 
Годишно 

количество 
Годишно количество за 

единица продукт 

Временно 

съхранение 

на 

площадката* 

Транспортиран е 

- собствен 

транспорт/ 

външна фирма 
Съответ- 

ствие 

 

 

 

 

Количес

тва 

определе

ни сКР 

Реално 

измере

но 

Количества 

определени 

сКР 
Реално 

измерено 
 
 

 
 

 
 

Изолационн

и материали 

различни от 

упоменатите 

в 17 06 01 и 

17 06 03 

 

 

 

 

17 06 04 

 

 

 

 

160 т/г 

 

 

 

 

0,844 т 

 

 

 

 

2х10 -4 

 

 

 

 

1,05х10 -6 

 

 

 

 

№17 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Да 

Флуоресцен

тни тръби и 

други 

отпадъци 

съдържащи 

живак 

 

 

 

20 01 21* 

 

 

 

0,063т/г 

 

 

 

0,011 т 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

№10 

 

 

 

- 

 

 

 

Да 

Стърготини,

стружки и 

изрезки от 

черни 

метали 

12 01 01 1т/г 0,059 т - - №13 - Да 

Смесени 

битови 

отпадъци 

 

20 03 01 

 

14 т/г 

 

9,6 т 

 

- 

 

- 

 

№20 

 

Предадени на 

външна фирма 

 

Да 

Отпадъци от 

желязо и 

стомана  

19 10 01 200т/г 12,876т. - - №16  - Да 

Утайки от 

маслено –

уловителни 

шахти(колек

тори) 

13 05 03* 1,6 т/г 0,403т. 1,7х10 -6 5,04х10 -7 №5 Предадени на 

външна фирма 

Да 

Смесени 

отпадъци от 

строителств

о и 

събаряне, 

различни от 

упоменатите 

в 17 09 01, 

17 09 02 и 17 

09 03 

17 09 04 100 т/г 1365,180

т. 

- - №19 Предадени на 

външна фирма 

Не 

Отпадъци от 

цветни 

метали 

19 10 02 2т/г 0,030т. - - - - Да 
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

    Име на външната   
    фирмата   

    извършваща   
    операцията по   
  Оползотворяв

аане  
Обезвреждане 

на  
оползотворяване/   

Отпадък  Код  на 

плплощадкат

а  

На площадката  обезвреждане  Съответствие  

Смесени 

отпадъци от 

строителств

о и 

събаряне, 

различни от 

упоменатите 

в 17 09 01, 

17 09 02 и 17 

09 03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 09 04 не не „Софиинвест” 

ЕООД 

да 

Утайки от 

маслено-

уловителни 

шахти(колек

тори) 

13 05 03* не не „Еурозак” ООД 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6. Шумови емисии 

През 2015 година не е извършвано измерване на шум. 
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Таблица 7. Опазване на подземните води 

Показател 
Точка на 

пробо вземане 

Концентрация 

в подземните 

води, съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 
Честота на 

мониторинг Съответствие 
Водно ниво Сондажен 

Кладенец№1 
- 5,8 м Средно годишно да 

Температура 

Со 

Сондажен 

Кладенец№1 
 13,7 0С Средно годишно да 

Водороден 

показател 

Сондажен 

Кладенец№1 
- 6,76 Средно годишно да 

Мед Сондажен 

Кладенец№1 
100 мкг/л 0,014 мг/л Веднъж годишно да 

Арсен Сондажен 

Кладенец№1 
30 мкг/л <0,0050 мг/л Веднъж годишно не 

Желязо Сондажен 

Кладенец№1 
200 мкг/л 

(3,5 мг/л) 

 

4,0 мг/л 

Веднъж годишно не 

Олово Сондажен 

Кладенец№1 
200 мкг/л <0,0020 мг/л Веднъж годишно да 

Алуминий Сондажен 

Кладенец№1 
500 мкг/л 0,025 мг/л Веднъж годишно да 

Кадмий Сондажен 

Кладенец№1 
5 мкг/л <0,0010 мг/л Веднъж годишно да 

Нефтопродукти Сондажен 

Кладенец№1 
500 мкг/л 0,044 мг/л Веднъж годишно да 

Хром Сондажен 

Кладенец№1 
50 мкг/л <0,0054 мг/л Веднъж годишно да 

Селен Сондажен 

Кладенец№1 
0,005 мг/л <0,0050 Веднъж годишно да 

Манган Сондажен 

Кладенец№1 
50мкг/л 

(0,8 мг/л) 

 

0,690мг/л 

Веднъж годишно не 

Хлориди Сондажен 

Кладенец№1 
100 мг/л 183мг/л Веднъж годишно не 

Фосфати Сондажен 

Кладенец№1 
1 мг/л 0,015мг/л Веднъж годишно да 

Амоний Сондажен 

Кладенец№1 
- 0,435мг/л Веднъж годишно да 

Нитрати Сондажен 

Кладенец№1 
- 0,053 мг/л Веднъж годишно да 

Нитрити Сондажен 

Кладенец№1 
- 0,042мг/л Веднъж годишно да 

Сулфати Сондажен 

Кладенец№1 
150 мг/л 

(200мг/л) 

144мг/л 

 

 

Веднъж годишно 
 

да 

Разтворени  

в-ва 

Сондажен 

Кладенец№1 
1000 мг/л 717мг/л Веднъж годишно да 

Сероводород Сондажен 

Кладенец№1 
0,9 (мг/л) 1,20 мг/л Средно годишно не 
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Таблица 7. Опазване на подземните води 

Показател 
Точка на 

пробо вземане 

Концентрация 

в подземните 

води, съгласно 

КР 

 

Резултати от 

мониторинг Честота на 

мониторинг Съответствие 
Водно ниво Сондажен 

Кладенец№2 
- 5,9м. Средно годишно да 

 

Температура 

Со 

Сондажен 

Кладенец№2 
 13,0 Со Средно годишно да 

Водороден 

показател 

Сондажен 

Кладенец№2 
- 6,62 Средно годишно да 

Мед Сондажен 

Кладенец№2 
100 мкг/л 0,027 мг/л Веднъж годишно да 

Арсен Сондажен 

Кладенец№2 
30 мкг/л <0,021мг/л Веднъж годишно да 

Желязо Сондажен 

Кладенец№2 
200 мкг/л 

 

 

4,24 мг/л 

Веднъж годишно не 

Олово Сондажен 

Кладенец№2 
200 мкг/л <0,0020 мг/л Веднъж годишно да 

Алуминий Сондажен 

Кладенец№2 
500 мкг/л <0,025  мкг/л Веднъж годишно да 

Кадмий Сондажен 

Кладенец№2 
5 мкг/л <0,0010 мг/л Веднъж годишно да 

Нефтопродук-ти Сондажен 

Кладенец№2 
500 мкг/л 0,040 мг/л Веднъж годишно да 

Хром Сондажен 

Кладенец№2 
50 мкг/л <0,0010 мг/л Веднъж годишно да 

Селен Сондажен 

Кладенец№2 
0,005 мг/л <0,0050 Веднъж годишно да 

Манган Сондажен 

Кладенец№2 
50мкг/л 

(0,8 мг/л) 

 

1,190мг/л 

Веднъж годишно не 

Хлориди Сондажен 

Кладенец№2 
100 мг/л 34 мг/л Веднъж годишно да 

Фосфати Сондажен 

Кладенец№2 
1 мг/л 0,022 мг/л Веднъж годишно да 

Амоний Сондажен 

Кладенец№2 
- 0,277 мг/л Веднъж годишно да 

Нитрати Сондажен 

Кладенец№2 
- 0,036 мг/л Веднъж годишно да 

Нитрити Сондажен 

Кладенец№2 
- 0,016 мг/л Веднъж годишно да 

Сулфати Сондажен 

Кладенец№2 
150 мг/л 

(200мг/л) 

110 мг/л 

 

 

Веднъж годишно 
 

да 

Разтворени  

в-ва 

Сондажен 

Кладенец№2 
1000 мг/л 443мг/л Веднъж годишно да 

Сероводород Сондажен 

Кладенец№2 
0,9 (мг/л) 1,09 мг/л Средно годишно не 
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Таблица 7. Опазване на подземните води 

Показател 
Точка на 

пробо вземане 

Концентрация 

в подземните 

води, съгласно 

КР 

 

Резултати от 

мониторинг Честота на 

мониторинг Съответствие 
Водно ниво Сондажен 

Кладенец№3 
- 3,2м. Средно годишно да 

Температура 

Со 

Сондажен 

Кладенец№3 
- 12,7Со Средно годишно да 

Водороден 

показател 

Сондажен 

Кладенец№3 
- 7,25 Средно годишно да 

Мед Сондажен 

Кладенец№3 
100 мкг/л 0,023 мг/л Веднъж годишно да 

Арсен Сондажен 

Кладенец№3 
30 мкг/л    < 0,0050 

мг/л 

Веднъж годишно не 

Желязо Сондажен 

Кладенец№3 
200 мкг/л 

(3,5 мг/л) 

 

1,33 мг/л 

Веднъж годишно не 

Олово Сондажен 

Кладенец№3 
200 мкг/л <0,0020 мг/л Веднъж годишно да 

Алуминий Сондажен 

Кладенец№3 
500 мкг/л < 0,025 мг/л Веднъж годишно да 

Кадмий Сондажен 

Кладенец№3 
5 мкг/л <0,0010 мг/л Веднъж годишно да 

Нефтопродук-ти Сондажен 

Кладенец№3 
500 мкг/л 0,040 мг/л Веднъж годишно да 

Хром Сондажен 

Кладенец№3 
50 мкг/л <0,0010 мг/л Веднъж годишно да 

Селен Сондажен 

Кладенец№3 
0,005 мг/л <0,0050 Веднъж годишно да 

Манган Сондажен 

Кладенец№3 
50мкг/л 

(0,8 мг/л) 

 

0,330 мг/л 

Веднъж годишно да 

Хлориди Сондажен 

Кладенец№3 
100 мг/л 35мг/л Веднъж годишно да 

Фосфати Сондажен 

Кладенец№3 
1 мг/л 0,065 мг/л Веднъж годишно да 

Амоний Сондажен 

Кладенец№3 
- 0,457 мг/л Веднъж годишно да 

Нитрати Сондажен 

Кладенец№3 
- 0,051 мг/л Веднъж годишно да 

Нитрити Сондажен 

Кладенец№3 
- 0,037 мг/л Веднъж годишно да 

Сулфати Сондажен 

Кладенец№3 
150 мг/л 

(200мг/л) 

96мг/л 

 

 

Веднъж годишно 
 

да 

Разтворени  

в-ва 

Сондажен 

Кладенец№3 
1000 мг/л 352 мг/л Веднъж годишно да 

Сероводород Сондажен 

Кладенец№3 
0,9 (мг/л) 0,79 мг/л Средно годишно да 
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Таблица 7. Опазване на подземните води 

Показател 
Точка на пробо 

вземане 

Концентрация в 

подземните 

води, съгласно 

КР 

 

Резултати от 

мониторинг Честота на 

мониторинг Съответствие 
Водно ниво Сондажен 

Кладенец№4 
- 6,4м. Средно годишно да 

Температура 

Со 

Сондажен 

Кладенец№4 
- 13,5Со Средно годишно да 

Водороден 

показател 

Сондажен 

Кладенец№4 
- 7,29 Средно годишно да 

Мед Сондажен 

Кладенец№4 
100 мкг/л 0,029 мг/л Веднъж годишно да 

Арсен Сондажен 

Кладенец№4 
30 мкг/л <0,0050 мг/л Веднъж годишно не 

Желязо Сондажен 

Кладенец№4 
200 мкг/л 

(3,5 мг/л) 

 

1,380 мг/л 

Веднъж годишно не 

Олово Сондажен 

Кладенец№4 
200 мкг/л <0,0020 мг/л Веднъж годишно да 

Алуминий Сондажен 

Кладенец№4 
500 мкг/л <0,025 мг/л Веднъж годишно да 

Кадмий Сондажен 

Кладенец№4 
5 мкг/л <0,0010 мкг/л Веднъж годишно да 

Нефтопродук-ти Сондажен 

Кладенец№4 
500 мкг/л 0,040 мг/л Веднъж годишно да 

Хром Сондажен 

Кладенец№4 
50 мкг/л <0,0010 мкг/л Веднъж годишно да 

Селен Сондажен 

Кладенец№4 
0,005 мг/л <0,0020 Веднъж годишно да 

Манган Сондажен 

Кладенец№4 
50мкг/л 

(0,8 мг/л) 

 

0,390мг/л 

Веднъж годишно не 

Хлориди Сондажен 

Кладенец№4 
100 мг/л 24,0 мг/л Веднъж годишно да 

Фосфати Сондажен 

Кладенец№4 
1 мг/л 0,027мг/л Веднъж годишно да 

Амоний Сондажен 

Кладенец№4 
- 0,366 мг/л Веднъж годишно да 

Нитрати Сондажен 

Кладенец№4 
- 0,056мг/л Веднъж годишно да 

Нитрити Сондажен 

Кладенец№4 
- 0,007мг/л Веднъж годишно да 

Сулфати Сондажен 

Кладенец№4 
150 мг/л 

(200мг/л) 

120,00мг/л  

Веднъж годишно 
 

да 

Разтворени  

в-ва 

Сондажен 

Кладенец№4 
1000 мг/л 360мг/л Веднъж годишно да 

Сероводород Сондажен 

Кладенец№4 
0,9 (мг/л) 0,51 мг/л Средно годишно да 
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Таблица 7. Опазване на подземните води 

Показател 
Точка на 

пробо вземане 

Концентрация 

в подземните 

води, съгласно 

КР 

 

Резултати от 

мониторинг Честота на 

мониторинг Съответствие 
Водно ниво Сондажен 

Кладенец№5 
- - Средно годишно да 

Температура 

Со 

Сондажен 

Кладенец№5 
- 14,7оС  Средно годишно да 

Водороден 

показател 

Сондажен 

Кладенец№5 
- 7,50 Средно годишно да 

Мед Сондажен 

Кладенец№5 
100 мкг/л 0,017 мг/л Веднъж годишно да 

Арсен Сондажен 

Кладенец№5 
30 мкг/л <0,0050 мг/л Веднъж годишно не 

Желязо Сондажен 

Кладенец№5 
200 мкг/л 

(3,5 мг/л) 

 

1,25 мг/л 

Веднъж годишно не 

Олово Сондажен 

Кладенец№5 
200 мкг/л <0,0020 мг/л Веднъж годишно да 

Алуминий Сондажен 

Кладенец№5 
500 мкг/л <0,025 мг/л Веднъж годишно да 

Кадмий Сондажен 

Кладенец№5 
5 мкг/л <0,0010мг/л Веднъж годишно да 

Нефтопродук-ти Сондажен 

Кладенец№5 
500 мкг/л 0,033 мг/л Веднъж годишно да 

Хром Сондажен 

Кладенец№5 
50 мкг/л <0,0010 мг/л Веднъж годишно да 

Селен Сондажен 

Кладенец№5 
0,005 мг/л <0,0050 Веднъж годишно да 

Манган Сондажен 

Кладенец№5 
50мкг/л 

(0,8 мг/л) 

 

0,330 мг/л 

Веднъж годишно не 

Хлориди Сондажен 

Кладенец№5 
100 мг/л 18мг/л Веднъж годишно да 

Фосфати Сондажен 

Кладенец№5 
1 мг/л 0,034 мг/л Веднъж годишно да 

Амоний Сондажен 

Кладенец№5 
- 0,459 мг/л Веднъж годишно да 

Нитрати Сондажен 

Кладенец№5 
- 0,010 мг/л Веднъж годишно да 

Нитрити Сондажен 

Кладенец№5 
- 0,005 мг/л Веднъж годишно да 

Сулфати Сондажен 

Кладенец№5 
150 мг/л 

(200мг/л) 

96 мг/л 

 

 

Веднъж годишно 
 

да 

Разтворени  

в-ва 

Сондажен 

Кладенец№5 
1000 мг/л 333 мг/л Веднъж годишно да 

Сероводород Сондажен 

Кладенец№5 
0,9 (мг/л) 0,40 мг/л Средно годишно да 
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Таблица 7. Опазване на подземните води 

Показател 
Точка на 

пробо вземане 

Концентрация 

в подземните 

води, съгласно 

КР 

 

Резултати от 

мониторинг Честота на 

мониторинг Съответствие 
Водно ниво Сондажен 

Кладенец№6 
- 14,2м. Средно годишно Да 

Температура 

Со 

Сондажен 

Кладенец№6 
- 15,1 Со Средно годишно Да 

Водороден 

показател 

Сондажен 

Кладенец№6 
- 7,34 Средно годишно Да 

Мед Сондажен 

Кладенец№6 
100 мкг/л 0,016мг/л Веднъж годишно Да 

Арсен Сондажен 

Кладенец№6 
30 мкг/л <0,0050мкг/л Веднъж годишно Не 

Желязо Сондажен 

Кладенец№6 
200 мкг/л 

(3,5 мг/л) 

 

1,270 мг/л 

Веднъж годишно Не 

Олово Сондажен 

Кладенец№6 
200 мкг/л <0,0020мг/л Веднъж годишно Да 

Алуминий Сондажен 

Кладенец№6 
500 мкг/л <0,025 мг/л Веднъж годишно Да 

Кадмий Сондажен 

Кладенец№6 
5 мкг/л <0,0010 мг/л Веднъж годишно Да 

Нефтопродук-ти Сондажен 

Кладенец№6 
500 мкг/л 0,044 мг/л Веднъж годишно Да 

Хром Сондажен 

Кладенец№6 
50 мкг/л <0,0037 мг/л Веднъж годишно Да 

Селен Сондажен 

Кладенец№6 
0,005 мг/л <0,0050 Веднъж годишно Да 

Манган Сондажен 

Кладенец№6 
50мкг/л 

(0,8 мг/л) 

 

0,330 мг/л 

Веднъж годишно Не 

Хлориди Сондажен 

Кладенец№6 
100 мг/л 12 мг/л Веднъж годишно Да 

Фосфати Сондажен 

Кладенец№6 
1 мг/л 0,056мг/л Веднъж годишно Да 

Амоний Сондажен 

Кладенец№6 
- 0,444мг/л Веднъж годишно Да 

Нитрати Сондажен 

Кладенец№6 
- 0,073 мг/л Веднъж годишно Да 

Нитрити Сондажен 

Кладенец№6 
- 0,007мг/л Веднъж годишно Да 

Сулфати Сондажен 

Кладенец№6 
150 мг/л 

(200мг/л) 

77 мг/л 

 

 

Веднъж годишно 
 

Да 

Разтворени  

в-ва 

Сондажен 

Кладенец№6 
1000 мг/л 272 мг/л Веднъж годишно Да 

Сероводород Сондажен 

Кладенец№6 
0,9 (мг/л) 0,43мг/л Средно годишно Да 
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Таблица 8. Опазване на почви 

Анализ на почвата е правен през 2014г. 

 

Таблица 9. Аварийни ситуации 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

- - - - - - 

През 2015 г. не са възниквали аварийни ситуации. 

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  

- - - - - - 

 

 
През 2015 г. няма оплаквания свързани с дейността на инсталацията. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   II 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   III 
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I. Методика за изчисляване на консумираните количества горива и за съответстие с 

изискванията на КР по усл. 8.3.2.3.    табл. 3.3.2. 

 

Консумирано количество природен газ годишно Gгаз – 87 846 000 Nm3  

Произведена топлинна енергия  с гориво пр.газ – Qг- 798388,517 MWh 

 

G= Gгаз : Qг 

G= 87 846 000: 798388,517 = 110,029 Nm3/MWh 

 

Консумирано количество мазут Gмаз – 0 т.  

Произведена топлинна енергия  с гориво пр.газ – Qг- 798388,517 MWh 

 

G= Gмаз : Qot 

G= 0 : 798388,517 MWh  = 0 t /MWh 

 

Консумирано количество пропан годишно Gпр – 0,19 t  

Произведена топлинна енергия  - Qot- 798388,517 MWh  

 

G= Gпр : Qot 

G= 0,19 : 798388,517 MWh  = 0,0000002 t /MWh 

 

II. Методика за изчисляване на емитираните вредни вещества по методика 

“Corinair” 2006   табл. 9.2.1.1. 

 

1.  Изчисляване на количествата азотни окиси (Nox)  

1.1. Природен газ 

Консумирано количество природен газ годишно Gгаз - 87 846 000 Nm3    

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qr
i(oт)  –0.033911 GJ/Nm3 

Общо внесена топлина P = Gгазx Qr
i(oт)  = 2,9789 x 106  GJ/a 

Емисионен фактор за азотни окиси (от таб.№І-11) среден – 31 g/GJ 

Емисии на азотни окиси – Е NOx = ЕFNOx x P x 10-6 t/a 

Е NOx = 2,9789  x 106  x 31 x 10-6 = 92.347 t/a 

 

1.2. Maзут 

Консумирано количество мазут годишно Gмаз – 0  t  

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qr
i(oт)  – 40,00 GJ/t 

Общо внесена топлина P = Gмазx Qr
i(oт)  = 0   GJ/a 

Емисионен фактор за азотни окиси (от таб.№І-11) среден – 211 g/GJ 

Емисии на азотни окиси – Е NOx = ЕFNOx x P x 10-6 t/a 

Е NOx = 211  x 0 x 10-6 = 0 t/a 
 

Общо емитирани количества азотни окиси (Nox) – 92.347 +0  = 92.347 t 

 

2.  Изчисляване на емитираните количества въглеродни оксиди (СО)  

2.1. Природен газ 

Консумирано количество природен газ годишно Gгаз - 87 846 000 Nm3   

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qr
i(oт)  –0.033911  GJ/Nm3 

Общо внесена топлина P = Gгазx Qr
i(oт)  = 2,9789 x 106   GJ/a  

Емисионен фактор за въглеродни оксиди (от таб.№І-11) среден – 1.18 g/GJ 
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Емисии на въглеродни оксиди – Е СO = ЕFСO x P x 10-6 t/a 

Е СO = 2,9789  x 106  x 1,18 x 10-6 = 3,515 t/a 

 

 

2.2. Maзут 

Консумирано количество мазут годишно Gмаз – 0  t  

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qr
i(oт)  – 40,00 GJ/t 

Общо внесена топлина P = Gмазx Qr
i(oт)  = 0 GJ/a 

Емисионен фактор за въглеродни оксиди (от таб.№І-9) среден – 10.55 g/GJ 

Емисии на въглеродни оксиди – Е CO = ЕFCO x P x 10-6 t/a 

Е CO = 0  x 10.55 x 10-6 = 0 t/a 
 

Общо емитирани количества въглеродни оксиди (СО) – 3,515 +0 =3.515 t 

 

3  Изчисляване на емитираните количества серен диоксид (SОx)  

3.1. Природен газ 

Консумирано количество природен газ годишно Gгаз - 87 846 000 Nm3   

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qr
i(oт)  –0.033911   GJ/Nm3 

Общо внесена топлина P = Gгазx Qr
i(oт)  = 2, 9789 x 106  GJ/a  

Емисионен фактор за серен диоксид (от таб.№І-11) среден – 0 g/GJ 

Емисии на серен диоксид – Е SOx = ЕF SOx x P x 10-6 t/a 

Е SOx = 2, 9789 x 106  x 0 x 10-6 = 0,0 t/a 

 

3.2. Maзут 

Консумирано количество мазут годишно Gмаз – 0  t  

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qr
i(oт)  – 40,00 GJ/t 

Общо внесена топлина P = Gмазx Qr
i(oт)  = 0  GJ/a 

Емисионен фактор за серен диоксид (от таб.№І-9) среден – 1200 g/GJ 

Емисии на серен диоксид – Е SOx = ЕF SOx x P x 10-6 t/a 

Е SOx = 0  x 1200 x 10-6 = 0,096 t/a 
 

Общо емитирани количества серен диоксид (SОx) – 0+0= 0 t/a 

 

4  Изчисляване на емитираните количества прах  

4.1. Природен газ 

Консумирано количество природен газ годишно Gгаз - 87 846 000 Nm3   

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qr
i(oт)  –0.033911   GJ/Nm3 

Общо внесена топлина P = Gгазx Qr
i(oт)  = 2, 9789 x 106  GJ/a  

Емисионен фактор за прах (от таб.№І-11) – 0 g/GJ 

Емисии на прах – Е прах = ЕFпрах x P x 10-6 t/a 

Е прах = 2, 9789 x 106   x 0 x 10-6 = 0,0 t/a 

 

4.2. Maзут 

Консумирано количество мазут годишно Gмаз – 0   t  

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qr
i(oт)  – 40,00 GJ/t 

Общо внесена топлина P = Gмазx Qr
i(oт)  = 0   GJ/a 

Емисионен фактор за прах (от таб.№І-9)  – 0.595 g/GJ 

Емисии на прах – Е прах = ЕFпрах x P x 10-6 t/a 

Е прах = 0  x 0.595 x 10-6 = 0 t/a 
 

Общо емитирани количества прах – 0+0 = 0 t/a 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Схема на процедурата за проверка на информацията, 
докладвана за ЕРЕВВ и PRTR 
Информация за отработените часове през 2015 г., на  водогрейните и парни котли в 

ОЦ”Земляне”: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съоръжения 

 

Отработени часове 

ВК1 4061 

ВК2 3406 

ВК3 2928 

ВК4 4405 

ВК5 344 

ПК1 1374 

ПК2 673 

ПК3 4232 


