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1.УВОД 

• Наименование на инсталацията/ите, 

за които е издадено комплексно 

разрешително (КР); 

„Топлофикация София” EАД, ТЕЦ „София-Изток” 

• Адрес по местонахождение на 

инсталацията/ите; 

ул. „Димитър Пешев” № 6, 1528 София 

• Регистрационен номер на КР; Комплексно разрешително № 30 

• Дата на подписване на КР; 30.03.2005 г. 

• Дата на влизане в сила на 

комплексното разрешително 

23.04.2005 г. 

• Оператор на инсталацията; Георги Беловски 

Изпълнителен Директор  

на „Топлофикация София” EАД 

• Адрес, тел.номер, факс,  

e-mail на обственика/оператора; 

ул. „Ястребец” № 23 Б, 1680 София, 

e-mail:  

тел./факс: 859 60 85 

• Адрес, тел. номер, факс, 

 e-mail на лицето за контакти; 

инж. Росен Флоров  

Директор ТР „София-Изток” 

тел: 02/973 25 20, факс: 02/973 28 52,  

е-mail: tec.sofia.iztok@toplo.bg 

инж. Васко Павлов 

Главен инженер ТР „София-Изток” 

тел: 02/973 27 03, факс 02/973 28 52,  

е-mail: tec.sofia.iztok@toplo.bg 

 Янка Иларионова 

Еколог ТР „София-Изток” 

тел: 02/9057 355 

e-mail: ya.ilarionova@toplo.bg 

• РИОСВ, на чиято територия е 

разположена инсталацията/ 

инсталациите; 

РИОСВ-София 

• Басейнова дирекция, на чиято 

територия е разположена 

инсталацията/инсталациите; 

Басейнова дирекция „Дунавски Район” 

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

инсталацията/инсталациите; 

На производствената площадка на ТЕЦ „София–Изток” са изградени инсталации, предназначени за 

производство на електрическа енергия, гореща вода за топлоснабдителната мрежа на района и пара за 

намиращите се в съседство промишлени предприятия. Основният енергоносител е природен газ, а 

основен технологичен носител на топлинната енергия е водата. 

Природният газ, идващ от ГРС1-Казичене постъпва на площадката на ТЕЦ „София- Изток” в Газов 

разпределителен пункт (ГРП). От ГРП чрез газопроводи се насочва към цех „Котелен” (7 броя 

енергийни парогенератори и 8 броя водогрейни котли).  

При аварии в газоснабдяването като аварийно гориво може да се използва мазут, който се съхранява в 

резервоари на площадката. 

                                                      
1 Газова разпределителна станция 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/rosi.ETIS/Local%20Settings/Temp/_tc/ya.ilarionova@toplo.bg
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Горивните процеси в енергийните и водогрейните котли са съпроводени с образуване на димни газове, 

които чрез димоходи се отвеждат и изхвърлят в атмосферата от четири източника (4 бр. комини).  

Разположение на водогрейни котли, парогенератори и комини на площадката на ТЕЦ „София-Изток”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В цех „Котелен” се произвежда парата, която се подава към турбогенераторите (5 броя парни турбини, 

куплирани с генератори на електрическа енергия). Произведената електроенергия се подава чрез 

електрическа подстанция в националната електроснабдителна мрежа на 110KV. Топлината на 

отработената от парните турбини пара, чрез бойлери се използва за подгряване на водата в 

топлофикационната мрежа на района. 

Допълнителни количества гореща вода за топлофикационната мрежа се подава при необходимост и от 

водогрейните котли. Топлофикационната мрежа се захранва от мрежови помпи. Топлинния товар на 

съоръженията се определя от температурен график, определен от дежурния диспечер в „Топлофикация 

София” EАД. 

Водата, носител на топлинната енергия в топлофикационната мрежа, се произвежда във 

водоподготвителна инсталация за омекотена вода (ВПИ-2). Водата за паро-водния цикъл на системата 

„парогенератори-турбогенератори” се очиства във водоподготвителна инсталация за производство на 

дълбокообезсолена вода (ВПИ-1). Обработването на водата в двете инсталации е с цел предотвратяване 

процесите на корозия в топлопреносната мрежа към ТЕЦ „София-Изток”, както и в системата 

„парогенератори-турбогенератори”. Двете инсталации са част от цех „Химичен”. 

Отпадъчните води от технологичните процеси се събират в канализационна система, включваща три 

самостоятелни потока – шламова, замаслена и химическа канализация. Тези самостоятелни канализации 

отвеждат водите в различни пречиствателни съоръжения, в зависимост от природата на замърсителите в 

тях – шламови утайки, нефтопродукти или химически вещества. Производствените отпадъчни води след 

ПСОВ се отвеждат в колектор на градската пречиствателна станция „Кубратово”. С този колектор е 

свързана и битово-дъждовната канализация от площадката на ТЕЦ „София-Изток”.  
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Директор 

ТР „София-Изток” 

Технически секретар 

Отдел „Счетоводен” 

Отдел „Човешки ресурси” 

Административна служба 

Отдел „Доставки” 

Еколог 

Инспектор „ТН, ТЕ и ЗБР” 

Специалист „Сигурност” 

Главен инженер 

ТИ 

Отдел „Производствено-

технически” 

Отдел „Ремонтно-технически” 

Цех „Котелен” 

Цех „Турбинен” 

Цех „Електро” 

Цех „КИП и А” 

Цех „Химически” 

ТЕЦ „София-Изток” - организационна схема  
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▪ Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите. 

№ Инсталации 
Капацитет  

по КР № 30/2005г. 

Капацитет 

През 2016г. 
Съответствие 

1. 

Горивна инсталация с номинална топлинна 

мощност 2014,4 MWth – производство на 

топлоенергия, включваща:  

▪ 7 броя енергийни парогегенератори 

(ЕК1, ЕК2, ЕК3, ЕК4, ЕК5, ЕК6, ЕК7),  

▪ 8 броя водогрейни котли (ВК1, ВК2, 

ВК3, ВК4, ВК5, ВК6, ВК7, ВК8) 

2014,4 MWth 

 

 

1084 MWth 

 

930,4 MWth 

 

788,96 MWth 

 

 

473,22 MWth 

 

315,74 MWth 

Да 

 

 

Да 

 

Да 

2. Инсталация за производство на водород 1 Nm3/h 

1 Nm3/h 

Работни 

часове – 1 988 

Да  

Забележка: Производителността на инсталацията за производство на водород е взета от техническите характеристики на апарат 

HOGEN 40.  

 

▪ Годишно произвоство на инсталациите по условие 2 (условие 4.2.2 от КР № 30/2005г.). 

Годишното производство на горивната инсталация през 2016г. е 2 357 007 MWth. 

Годишното производство на инсталацията за производство на водород през 2016г. е 1 988 Nm3 водород.  

• Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда; 
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2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

▪ Структура и отговорности - Отговорностите във връзка с изпълнение изискванията на КР № 30 

са разпределени и описани в изготвените за целта документи.  

▪ Обучение - за подготовката и обучението на персонала в ТЕЦ „София-Изток” се извършват 

периодични инструктажи и противоаварийни тренировки. 

▪  Обмен на информация - на площадката се поддържа актуален списък на лицата и органите, 

които следва да бъдат уведомявани при възникване на аварии на територията на ТЕЦ „София-

Изток”. Списъкът е част от План за действие при кризи, който подлежи на ежегодна 

актуализация. 

▪ Документиране – действията на персонала във връзка с експлоатацията на съоръженията се 

документира в оперативни дневници. Изискваната от Разрешителното документация се изготвя и 

съхранява на площадката. 

▪ Управление на документи – актуализирането на документацията и изземването на невалидната 

такава се извършва в съответствие с изискванията на КР № 30.  

▪ Оперативно управление; 

Всички необходими и изисквани от разрешителното инструкции, свързани с прилагане условията на 

КР № 30, са подготвени и се прилагат. Резултатите от наблюденията се отразяват в оперативните 

документи, отчети и оценки на съответствието. 

▪ Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия – оценяването на съответствието се 

извършва в обема и с честотата предвидени в действащите инструкции. При констатиране на 

несъответствия се предприемат коригиращи действия. 

▪ Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации - за предотвратяване възникването на аварии 

и осигуряване на безопасност при работа се извършват ежесменни обходи на съоръженията, 

периодични инструктажи и противоаварийни тренировки. Извършват се и периодични проверки 

на системите за сигнализация, пожарогасене и вентилация. 

▪ Записи - резултатите от наблюдение на емисионните показатели и оценките на съответствието 

им с определените в разрешителното норми се регистрират и съхраняват на площадката. 

▪ Докладване - ТЕЦ „София-Изток” докладва изискваната от КР № 30 информация и предоставя 

ежегодно Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

разрешителното. 

▪ Актуализация на СУОС - до момента не се е налагала актуализация на изградената до момента 

организация по прилагане изискванията на Комплексно разрешително № 30/2005г.  

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ. 

3.1. Използване на вода. 

„Топлофикация София” ЕАД има сключен договор със „Софийска вода” АД за услугите 

водоснабдяване и пречистване на отпадъчни води. Измерването на използваните количества 

производствена и питейно-битова вода се извършва, чрез измервателните устройства, посочени в 

Заявлението. 

За определяне количествата на използваната на площадката на ТЕЦ „София-Изток” вода, ежедневно 

се извършва измерване на консумираната вода за производствени и питейно-битови цели. Ежемесечно 

се изготвя воден баланс за консумираните количества вода и отведените отпадъчни води .   
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Таблица 8.1.2. (Комплексно разрешително № 30/2005) 

Инсталация 

Годишна норма на 

ефективност при употребата 

на вода за единица продукт, 

съгласно КР 

Годишна норма на 

ефективност при употребата на 

вода за единица продукт, 

през 2016 г.,  

1. Горивна инсталация с номинална топлинна 

мощност 2014,4 MWth – производство на 

топлоенергия 

0,97 m3/MWh 0,97 m3/MWh 

2. Инсталация за производство на водород 0,0009 m3/Nm3 0,00090 m3/Nm3 

Представените в горната таблица годишни норми за ефективност при употребата на вода за единица 

продукт, показват съответствие с определените в Разрешителното норми.  

Използваните през годината количества на производствени и питейни води са представени в следващата 

таблица. 

Таблица 3.1 

Източник на 

вода 

Годишна норма на 

ефективност при 

употребата на вода за 

единица продукт, съгласно 

КР 

Използвано 

годишно 

количество 

през 2016г. 

Годишна норма на 

ефективност при употребата 

на вода за единица продукт, 

през 2016 г. 

Съответствие 

езеро 

„Панчарево” 

0,97 m3/MWh 2 285 457 m3 0,97 m3/MWh Да 

Общинско 

водоснабдяване 

- 32 115 m3 0,013 m3/MWh Да 

Подземни води на 

площадката 

- - - - 

За намаляване разходите на вода за собствени нужди във водоподготвителните инсталации се прилага 

инструкция за оползотворяване на шламовите води. 

Ежедневно се извършват проверки на техническото състояние на водопроводите за производствени 

води, установените пробиви се регистрират в оперативната документация и се отстраняват 

своевременно. За евентуални пробиви по водопроводите за питейно-битово водоснабдяване се съди по 

увеличеното количество на консумираната вода за денонощие.  

3.2. Използване на енергия. 

Използваните количества топлинна и електрическа енергия се измерват и документират 

ежемесечно/годишно в отдел «Производствено-технически» на ТЕЦ «София-Изток». В съответствие 

с изискванията на Разрешителното ежегодно се извършва оценка на съответствието на консумираната 

енергия (електрическа и топлинна) с определените норми, установяват се причините за 

несъответствията и се предприемат коригиращи действия.  

Ежесменно се извършват проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа в 

централата, установените пробиви се регистрират в оперативната документация и се отстраняват 

своевременно. През отчетната година на територията на площадката са извършвани текущи ремонтни 

дейности на съоръженията, работещи с гореща вода и пара.  

За оптимизиране работата на котлоагрегатите периодично се извършват настройки на горивния процес и 

се изготвят режимни карти за работа на съоръженията, по които работи оперативния персонал. 

Режимните карти се съхраняват в цех „Котелен” и отдел „Производствено-технически”.  

В таблица 3.2 са представени резултатите от измерените годишни количества на консумирана топлинна 

и електрическа енергия за единица продукт. 
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Таблица 3.2. 

Електроенергия/ 

Топлоенергия 

Годишна норма 

на ефективност 

при употребата 

на топлоенергия, 

съгласно КР 

(MWh/единица 

продукт) 

Годишна норма 

на ефективност 

при употребата 

на топлоенергия 

през 2016г. 

(MWh/единица 

продукт) 

Годишна норма на 

ефективност при 

употребата на 

електроенергия, 

съгласно КР 

(MWh/единица 

продукт) 

Годишна норма на 

ефективност при 

употребата на 

електроенергия 

през 2016г. 

(MWh/единица 

продукт) 

Съответствие 

1. Горивна 

инсталация с 

номинална топлинна 

мощност 2014,4 

MWth – 

производство на 

топлоенергия 

0,03 0,0176  

MWh/MWh 

0,05 0,0182 

MWh/MWh 

Да 

2. Инсталация за 

производство на 

водород 

- - 0,007 0,007 Да 

Представените в таблица 3.2 данни показват съответствие с определените в КР № 30/2005г. норми.  

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива. 

Използваните количества суровини, спомагателни материали и горива се отчитат ежемесечно и 

годишно. Ежегодно се извършва и оценка на съответствието на годишните норми за ефективност при 

употребата на суровини, спомагателни материали и горива с определените такива в КР № 30/2005г.  

В таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3 са представени резултатите от измерените/изчислените годишни 

количества на суровини, спомагателни материали и горива. 

Таблица 3.3.1 

Суровини 

Годишна норма на ефективност 

при употребата на вода за 

единица продукт, съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Годишна норма на 

ефективност при 

употребата на вода за 

единица продукт, 

през 2016 г. 

Съответствие 

Техническа вода 0,97 t/MWh 2 285 457 m3 0,97 m3/MWh Да 

Таблица 3.3.2 

Спомагателни 

материали 

Годишна норма за 

ефективност, съгласно КР, 

[t/MWth] 

Употребено 

годишно 

количество,  

[t] 

Годишна норма за 

ефективност през 

2016г., [t/MWth] 

Съответствие 

Солна киселина 0,000170 219,500 0,0000931 Да 

Натриева основа 0,0000543 79,400 0,0000337 Да 

Алуминиев сулфат 0,0000942 166,760 0,0000708 Да 

Хидразин (N2H2) 0,00000075 1,120 0,00000048 Да 

Амонячна вода 0,0000038 2,810 0,0000012 Да 

Натриев хлорид (разсол) - 757,700 0,000321 Да 

Сярна киселина - 0 - Да 

Флокулант - 0,395 0,189 g/m3 вода Да 

Йонообменни смоли - 0 - Да 
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Таблица 3.3.3 

Горива 
Годишна норма за ефективност, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Годишна норма за 

ефективност през 

2016г. 

Съответствие 

Природен газ 
161,941  

Nm3/MWth 

282 204 000 

Nm3/y 

119,730 

Nm3/MWth 
Да 

Мазут  

(аварийно гориво) 

0,12533  

t/MWh 
4 t/y 

0,0000017 

t/MWth 
Да 

Представените в Таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3 данни показват съответствие с определените в КР № 

30/2005г. годишни норми за ефективност при употребата на спомагателни суровини.  

За подобряване ефективността на инсталацията по отношение консумацията на суровини, 

спомагателни материали и горива са предприети следните действия:   

▪ оползотворяването на шламови отпадъчни води във водоподготвителните инсталации;  

▪ в изравнител-усреднителя на ПСОВ се прилага съвместна неутрализация на кисели и алкални 

химически отпадъчни води;  

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.  

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява в резервоарите и 

складовете, посочени в Заявлението за издаване за КР. 

Ежесменно се извършват обходи на съоръженията/площадките за съхранение и на тръбопроводите за 

пренос на суровини, спомагателни материали и горива, установените несъответствия се регистрират в 

оперативните дневници по цехове и се отстраняват своевременно.  

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА.  

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

Във връзка с докладване емисиите на вредни вещества от площадката на ТЕЦ „София -Изток” през 

годината е извършен мониторингов контрол на емисииите на замърсители в атмосферния въздух и 

в отпадъчните води.  

Емисиите на вредни вещества във водите респективно преносът им извън площадката са изчислени като 

са използвани следните данни:  

▪ резултати от проведения през годината мониторинг на производствените и битово-фекални 

отпадъчни води (двукратно – извън и през отоплителния сезон); 

▪ измерено количество производствени отпадъчни води на изход на ПСОВ;  

▪ количество на отведени битово-фекални отпадъчни води;  

За изчисляване на годишната емисия на NOX, CO, SO2 и прах при изгаряне на гориво мазут е 

използвана Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във 

въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ).  

Годишната емисия на NOx и CO при изгаряне на гориво природен газ е изчислена, като сума от 

масите за всяко денонощие от годината. Денонощната маса е определена на базата на обемната 

скорост в потока на димни газове и работните часове на съоръжението.   

Годишните стойности на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

дейността на ТЕЦ „София-Изток” са изчислени като сума от емисиите на използваните горива – 

природен газ и мазут.  

Годишната емисия на въглероден диоксид е изчислена в съответствие с План за мониторинг към 

Разрешително за емисии на парникови газове № 108/2009г. на „Топлофикация София” ЕАД, ТЕЦ „София-

Изток”.   
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Емисиите на вредни вещества са посочени в таблица 1 от приложението. В таблици 2, 3, 4, 5, 7 и 8 са 

представени специфичните за дейността емисии, както и посочените в таблица 1.  

Изчисленията на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух са представени в Приложение № 2 

на ГДОС (приложени на електронен носител).  

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 

Природният газ е сновно гориво за горивните инсталации на ТЕЦ „София-Изток”. Аварийното гориво в 

случай на спиране доставките на природен газ е мазут. Ежегодно във връзка с експлоатацията на 

съоръженията през есенно-зимния (отоплителен) сезон се налага извършването на мероприятия за 

подготовка на горивните инсталации за работа на аварийно гориво мазут. В тази връзка на 27.09.2016г. и 

28.09.2016г. са проведени проби за разпалване на гориво мазут съответно на водогреен котел № 5 и 

парогенератор № 7. Информация за необходимостта от провеждане на гореспоменатите мероприятия е 

изпратена на РИОСВ-София с писма съответно изх.№ П-7669/27.09.2016г. (ВК № 5) и изх.№ П-

7749/28.09.2016г. (ПГ № 7).  

В изпълнение изискванията на КР № 30 на територията на ТЕЦ „София-Изток” се експлоатира система 

за непрекъснати измервания емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Резултатите от 

измерванията и извършените оценки на съответствието се съхраняват в централата и се представят в 

РИОСВ-София с месечни/годишни доклади.  

В следващите таблици са представени резултатите от собствените непрекъснати и периодични 

измервания през отчетната 2016 година.  

Собствени непрекъснати измервания - комин № 1 

Месец 

Резултати от СНИ 

/mg/Nm3/ 

Емисионни норми 

/mg/Nm3/ 

NOx CO NOx CO 

Януари 188,5 48,4 200 100 

Февруари 173,0 8,2 

Март  174,3 4,4 

*Април 0 0 

*Май  0 0 

*Юни  0 0 

Юли  167,4 2,5 

Август  161,7 1,2 

Септември  170,6 2,0 

Октомври 171,6 11,9 

Ноември 170,5 9,5 

Декември  171,4 9,8 

*В посочените месеци няма регистрирани валидни средноденонощни стойности за изчисляване на средномесечни 

стойности на емисиите от комин № 1.  

В рамките на отчетния период 

▪ не са регистрирани средномесечни стойности на емисиите на NOx и CO над НДЕ, 

▪ са регистрирани среднодневни стойности на емисиите на CO, превишаващи 110%НДЕ – 2 броя,  

▪ са регистрирани среднодневни стойности на емисиите на NOx, превишаващи 110%НДЕ – 1 брой,  

▪ са регистрирани 30 броя средночасови стойности на емисиите на CO, превишаващи 200% НДЕ 

(0,56% от всички средночасови стойности за експлоатационните часове),  

▪ е регистрирана една средночасова стойност на емисиите на NОх, превишаваща 200% НДЕ (0,02% от 

всички средночасови стойности за експлоатационните часове).  

През отчетната година са извършени и собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на SO2 и 

прах. Резултатите от последните показват съответствие с определените от разрешителното норми.  
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Собствени непрекъснати измервания - комин № 2 

Месец 

Резултати от СНИ 

/mg/Nm3/ 

Емисионни норми 

/mg/Nm3/ 

NOx CO NOx CO 

Януари 183,0 19,8 200 100 

Февруари 184,3 28,7 

Март  179,9 16,9 

Април 169,4 6,0 

Май  173,5 14,1 

Юни  164,0 18,0 

Юли  191,1 32,5 

*Август  0 0 

Септември  158,1 9,3 

Октомври 164,0 18,9 

Ноември 154,0 29,0 

Декември  171,3 34,0 

В рамките на отчетния период 

▪ не са регистрирани средномесечни стойности на емисиите на NOx и CO над НДЕ, 

▪ са регистрирани среднодневни стойности на емисиите на CO, превишаващи 110%НДЕ – 1 брой,  

▪ не са регистрирани среднодневни стойности на емисиите на NOx, превишаващи 110%НДЕ,  

▪ са регистрирани 13 броя средночасови стойности на емисиите на CO, превишаващи 200% НДЕ 

(0,18% от всички средночасови стойности за експлоатационните часове),  

▪ не са регистрирана средночасови стойности на емисиите на NОх, превишаващи 200% НДЕ.  

През отчетната година са извършени и собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на SO2 и 

прах. Резултатите от последните показват съответствие с определените от разрешителното норми.  

Собствени непрекъснати измервания - комин № 3 

Месец 

Резултати от СНИ 

/mg/Nm3/ 

Емисионни норми 

/mg/Nm3/ 

NOx CO NOx CO 

Януари 28,4 23,6 200 100 

*Февруари 0 0 

Март  88,9 5,5 

Април 92,4 6,6 

Май  99,0 0,1 

*Юни  0 0 

Юли  87,6 1,1 

Август  92,4 3,4 

*Септември  0 0 

Октомври 93,9 13,5 

Ноември 88,8 18,2 

Декември  89,4 29,0 

*В посочените месеци няма регистрирани валидни средноденонощни стойности за изчисляване на средномесечни 

стойности на емисиите от комин № 3.  

В рамките на отчетния период  

▪ не са регистрирани средномесечни стойности на емисиите на NOx и CO над НДЕ, 

▪ не са регистрирани среднодневни стойности на емисиите на CO и NOx, превишаващи 110%НДЕ,  

▪ са регистрирани 6 броя средночасови стойности на емисиите на CO, превишаващи 200% НДЕ (0,30% 

от всички средночасови стойности за експлоатационните часове),  

▪ не са регистрирана средночасови стойности на емисиите на NОх, превишаващи 200% НДЕ.  

През отчетната година са извършени и собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на SO2 и 
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прах. Резултатите от последните показват съответствие с определените от разрешителното норми.  

Собствени непрекъснати измервания - комин № 4 

Месец 

Резултати от СНИ 

/mg/Nm3/ 

Емисионни норми 

/mg/Nm3/ 

NOx CO NOx CO 

Януари 117,2 10,1 200 100 

Февруари 123,5 11,1 

Март  123,5 5,9 

Април 126,3 5,6 

*Май  0 0 

*Юни  0 0 

*Юли  0 0 

*Август  0 0 

Септември  0 0 

Октомври 0 0 

Ноември 91,2 7,3 

Декември  99,9 7,8 

*В посочените месеци няма регистрирани валидни средноденонощни стойности за изчисляване на средномесечни 

стойности на емисиите от комин № 4.  

 

В рамките на отчетния период 

▪ са регистрирани средни месечни стойности на емисиите на NOx над НДЕ,  

▪ не са регистрирани средни месечни стойности на емисиите на CO над НДЕ, 

▪ не са регистрирани среднодневни стойности на емисиите на CO, превишаващи 110%НДЕ,  

▪ са регистрирани среднодневни стойности на емисиите на NOx, превишаващи 110%НДЕ – 61 броя,  

▪ са регистрирани 5 броя средночасови стойности на емисиите на CO, превишаващи 200% НДЕ (0,18% 

от всички средночасови стойности за експлоатационните часове),  

▪ не са регистрирани средночасови стойности на емисиите на NОх, превишаващи 200% НДЕ.  

През отчетната година са извършени и собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на SO2 и 

прах. Резултатите от последните показват съответствие с определените от разрешителното норми.  

Резултати от СПИ в ТЕЦ «София-Изток» през 2016г. 

Дата Съоръжение Параметър 
Резултати от СПИ 

/mg/Nm3/ 

Емисионни норми 

/mg/Nm3/ 

09.03.2016г. ЕК № 6 
SO2 <1* 35 

прах <1,0* 5 

09.03.2016г. ВК № 5 
SO2 <1* 35 

прах <1,0* 5 

23.11.2016г. ВК № 6 
SO2 <3* 35 

прах <1,0* 5 

23.11.2016г. ЕК № 1 
SO2 <3* 35 

прах <1,0* 5 

08.12.2016г. ЕК № 6 
SO2 <3* 35 

прах <1,0* 5 

08.12.2016г. ВК № 3 
SO2 <3* 35 

прах <1,0* 5 

Данните с изчислените годишни количества на изпусканите в атмосферния въздух вредни вещества се 

съхраняват на площадкатa и са представени в таблица 1 от приложението.  

През отчетната година на територията на ТЕЦ „София-Изток” не са установени неорганизирани емисии 

и емисии интензивно миришещи вещества от дейностите на площадката, не са регистрирани и 

оплаквания в тази връзка. 
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Резултатите от собствените периодични и непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества в 

атмосферния въздух от дейността на ТЕЦ „София-Изток” през 2016г. и оценката на съответствието им с 

определените норми се съхраняват на площадката.  

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

„Топлофикация София” ЕАД притежава договор със „Софийска вода” АД за извършване на услугите 

водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води при използване на вода за стопанска 

дейност. От дейностите в централата се формират два основни потока отпадъчни води - производствени 

и битово-фекални. По голяма част от дъждовните води на площадката се отвеждат от канализацията за 

битово-фекални отпадъчни води, изключение правят дъждовните води от обваловките на резервоарите. 

Три самостоятелни потока отпадъчни води - замаслени, химически и шламови, след третиране се 

събират в приемателна шахта на изход на ПСОВ и се отвеждат в колектор на градската канализация.  

В изпълнение изискванията на КР №30 на площадката на ТЕЦ „София-Изток” се извършва мониторинг 

на показателите на отпадъчни води (битово-фекални и производствени). През отчетната година е 

извършен двукратно собствен мониторинг на производствени и битово-фекални води, който показва 

съответствие с определените в разрешителното норми. Резултатите от мониторинга и оценката на 

съответствието им се съхраняват на площадката на ТЕЦ „София-Изток”.  

В допълнение на гореспоменатия мониторинг, ежедневно (в работните дни) в ПСОВ сe извършва 

химичен контрол на производствените отпадъчни води и ежедневен ежесменен оперативен контрол на 

стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения. Резултатите от химичния и 

оперативен контрол се регистрират в оперативната документация на ПСОВ.  

Резултатите от химичния контрол на производствени отпадъчни води през годината и от оперативния 

контрол на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения показват 

съответствие с определените емисиионни норми и оптималните параметри на пречиствателните 

съоръжения.  

Резултатите от проведените през 2016г. мониторингови наблюдения на производствени и битово-

фекални отпадъчни води, са представени в таблица 3 от приложението.  

През отчетната година не са установени течове от канализации за отпадъчни води (производствени и 

битово-фекални) на територията на централата.  

В таблица 1 от приложението, са представени резултати от изчислените годишни емисии на замърсители 

в отпадъчните води от площадката на ТЕЦ „София-Изток”. За основа на изчисленията служат 

резултатите от мониторинг на отпадъчни води и количествата на отпадъчни води.  



Страница 14 
 

___________________________________________________________________________________________________
Годишен доклад за дейностите, за които е предоставено КР №30  2016 

4.4.Управление на отпадъците. 

На територията на ТЕЦ „София-Изток” се образуват четири групи отпадъци – опасни, производствени, 

строителни и битови, които не се различават по вид от посочените в условие 11.1.1. Отпадъците от 

дейността се събират разделно и се съхраняват на обособени, обозначени и отговарящи на нормативните 

изисквания площадки. Измерените количества и 2движението на отпадъците се отразяват в отчетните 

книги.  

През 2016г. са предадени следните видове отпадъци на фирми, притежаващи съответните разрешителни 

за дейности с отпадъци.  

▪ 13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа 

▪ 17 06 04 Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03  

▪ 17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 

17 09 02 и 17 09 03 

Общото количество на пренесените извън площадката неопасни отпадъци през отчетната 2016г. е 

124,700тона, а това на опасните отпадъци е 12,740тона. Във връзка с прилагането на чл.5 от Регламент 

№ 166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) на 

докладване подлежи преносът на опасен отпадък с код и наименование Нехлорирани моторни, смазочни 

и масла за зъбни предавки на минерална основа, 13 02 05*, чието количество е над определения праг от 2 

тона.  

В следващата таблица са представени данни за количествата отпадъци предадени за 

обезвреждане/оползотворяване на през 2016г.  

ТЕЦ „София-Изток”. Количества отпадъци предадени за обезвреждане/оползотворяване през 2016г. 

Отпадък Име на оператора на 

инсталацията, в която се 

извършва 

обезвреждането/ 

оползотворяването  

Код на извършваната 

операция по 

обезвреждане/ 

оползотворяване (D/R) 

Общо 

предадено 

количество на 

посочения 

оператор,  

[тона] 
Код Наименование 

13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни и 

масла за зъбни предавки на 

минерална основа 

„ВЕРИЛА 

РИСАЙКЛИНГ” ЕООД 

R 12,740 

17 06 04 Изолационни материали, различни 

от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 

03 

„СОФИНВЕСТ” ЕООД R 26,340 

17 09 04 Смесени отпадъци от 

строителство и събаряне, различни 

от упоменатите в 17 09 01, 17 09 

02 и 17 09 03 

„СОФИНВЕСТ” ЕООД R 98,360 

Образуваните през 2016г. количества отпадъци и оценката на съответствието им, с определените в 

Разрешителното норми, са представени в следващите таблици.  

                                                      
2 С термина движение на отпадъците се обобщават следните дейности с отпадъци - предварително съхранение, транспортиране и 

предаване за последващо третиране, оползотворяване или обезвреждане. 
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Таблица 11.1.1. Производствени отпадъци от инсталациите, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС 

Отпадък Код Количество, 

t/y 

Количество t/MW Предаден за 

оползотворяване, 

в т. ч. 

рециклиране, [t] 

Предаден за 

обезвреждане, 

[t] 

Съответствие  

О
п

р
ед

ел
е

н
о

 с
 К

Р
  

Р
еа

л
н

о
 

и
зм

ер
ен

о
 

О
п

р
ед

ел
е

н
о

 с
 К

Р
  

Р
еа

л
н

о
 

и
зм

ер
ен

о
 

Утайки от 

избистряне на 

вода 

19 09 02 50 42,240 18,86.10-

6 

17,921.10-6 - - Да  

 

 

Таблица 11.1.2. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код Количество, 

t/y 

Предаден за 

оползотворяване, в 

т. ч. рециклиране, 

[t] 

Предаден за 

обезвреждане, 

[t] 

Съответствие  

Определено 

с КР  

Реално 

измерено 

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от черни метали 

12 01 01 0,3 0,455 - - Не  

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от цветни метали 

12 01 03 0,02 0,044 - - Не 

Облицовъчни и 

огнеупорни 

материали от 

неметалургични 

процеси, различни 

от упоменатите в 

16 11 05 

1611 06 480 0 - - Да  

Наситени или 

отработени 

йонообменни 

смоли 

19 09 05 8,1 0 - - Да  

Отпадъци от 

желязо и стомана 

19 10 01 130 44,672 - - Да  

Отпадъци от 

цветни метали 

19 10 02 90 0 - - Да  

 

Таблица 11.2. Битови отпадъци 

Отпадък Код Количество, 

t/y 

Предаден за 

оползотворяване, в 

т. ч. рециклиране, 

[t] 

Предаден за 

обезвреждане, 

[t] 

Съответствие  

Определено 

с КР  

Реално 

измерено 

Хартия и картон 20 01 01 0,1 0 - - Да  

Смесени битови 

отпадъци 

20 03 01 36 27,000 - 27,000 Да  
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Таблица 11.3.1. Опасни отпадъци от инсталациите, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС 

Отпадък Код Количество, 

t/y 

Количество t/MWth Предаден за 

оползотворяване, 

в т. ч. 

рециклиране, 

[t] 

Предаден за 

обезвреждане, 

[t] 

Съответствие  

О
п

р
ед

ел
е
н

о
 

 с
 К

Р
 

Р
еа

л
н

о
 

и
зм

ер
ен

о
 

О
п

р
ед

ел
е
н

о
 

 с
 К

Р
 

Р
еа

л
н

о
 

и
зм

ер
ен

о
 

Газьол, котелно и 

дизелово гориво 

13 07 01* Само при 

аварийни 

ситуации 

0 - 0 - - Да  

Утайки от 

пречистване на 

отпадъчни води на 

мястото на 

образуване, 

съдържащи 

опасни вещества 

10 01 20* 48 3,663 1,4.10-5 0,155.10-5 - - Да  

 

Таблица 11.3.2. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпадък Код Количество, 

t/y 

Предаден за 

оползотворяване, в 

т. ч. рециклиране, 

[t] 

Предаден за 

обезвреждане, 

[t] 

Съответствие  

Определено 

с КР  

Реално 

измерено 

Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки на 

минерална основа 

13 02 05* 15 12,740 12,740 - Да  

Нехлорирани 

изолационни и 

топлопредаващи масла 

на минерална основа 

13 03 07* 25 0 - - Да 

Отпадъци, съдържащи 

масла и нефтопродукти 

16 07 08* 480 0 - - Да 

Асфалтови смеси, 

съдържащи 

каменовъглен катран 

17 03 01* 10 0 - - Да 

Изолационни 

материали, съдържащи 

азбест 

17 06 01* 2,4 0 - - Да 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* 0,23 0,089 - - Да 

 

Таблица 11.4. Строителни отпадъци 

Отпадък Код Количество, 

t/y 

Предаден за 

оползотворяване, в 

т. ч. рециклиране, 

[t] 

Предаден за 

обезвреждане, 

[t] 

Съответствие  

Определено 

с КР  

Реално 

измерено 

Стъкло 17 02 02  1 0 - - Да  

Изолационни 

материали, различни от 

упоменатите в 17 06 01 

и 17 06 03 

17 06 04 13 26,340 26,340 - Не 

Смесени отпадъци от 

строителство и 

събаряне, различни от 

упоменатите в 17 09 

01, 17 09 02 и 17 09 03 

17 09 04 100 98,360 98,360 - Да 
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Резултатите от измерените/изчислени годишни количества образувани отпадъци и количествата 

отпадъци за единица продукт показват съответствие с определените норми с изключение на следните 

отпадъци:  

• 12 01 01 Стърготини, стружки и изрезки от черни метали 

• 12 01 03 Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали 

• 17 06 04 Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 

Причина за по-голямите количества образувани отпадъци за кодове 12 01 01 и 12 01 03 е използването 

на машините за студена обработка на метали с по-голяма честота през отчетната година в сравнение с 

базовата. Несъответствието за код 17 06 04 е резултат от изпълнение на инвестиционно намерение 

(Модернизация на ТГ № 4 с нова противоналегателна турбина), започнало през отчетната година.  

От предадените отпадъци през годината със собствен транспорт са транспортирани:  

▪ 17 06 04 Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03  

▪ 17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 

17 09 02 и 17 09 03 

За всяка партида предаден през отчетната 2016г. отпадък са изготвени транспортно-съпроводителни 

документи, съгласно нормативните изисквания.  

4.5.Шум. 

През отчетната година е проведен мониторинг на нивата на шум, излъчван от площадката на ТЕЦ 

„София-Изток”. Извършени са дневни и вечерни измервания на еквивалентните нива на шум в 

определени точки по границата на площадката, еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие и е 

изчислена общата звукова мощност на площадката.  

Особеностите на производството (високи производствени мощности през шесте студени месеца от 

началото на октомври до края на месец март), специфичните изисквания по отношение на атмосферните 

условия по време на измерванията и изискванията на чл.18 от Наредба №54 от 13.12.2010г. за 

дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за 

провеждане на собствен миниторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на 

шум в околната среда, не позволиха през отчетната 2016г. да се реализира измерване на нощните нива 

на шум. Извършването на нощни мониторингови измервания, удовлетворяващи изискванията на чл.18 

са възможни само в края на месец март или в периода края на септември и до средата на октомври. За 

съжаление в тези периоди през ноща преобладават атмосферни условия, които се характеризират с 

висока влажност и температури под 5оС, често има валежи и скоростта на вятъра е над допустимата.  

Липсата на подходящи атмосферни условия в споменатите периоди, не позволи нощните измервания на 

нивата на шум да бъдат извършени през отчетната година и наложи добавянето им към планираните за 

настоящата 2017 година мониторинговите наблюдения.  

4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. 

През годината на територията на ТЕЦ „София-Изток” не са констатирани пробиви/течове от 

тръбопроди и оборудване, разположени на открито и не са установявани източници на замърсяване 

на почвите и подземните води.  

През отчетната година не е провеждан мониторинг на почви. Последният мониторинг е проведен 

през 2014г. и следващият ще се извърши през настоящата 2017година.  

В съответствие с изискванията на КР № 30 през отчетна година е извършен и собствен мониторинг на 

подземните води на площадката на ТЕЦ „София-Изток”. Пробовземането и анализа на подземните води 
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от трите мониторингови пункта са възложени на акредитирана лаборатория. В резултатите от 

пробовземането на подземни води от 22.06.2016г. са установени отклонения от Стандарта за качество 

на подземните води по показателите амониеви йони и в трите мониторингови пункта (МП №№ 1, 2 и 3), 

нефтопродукти в МП № № 2 и 3 и фосфати в МП № 1. Анализа на резултатите не установи причини, 

фактори или действия на площадката, които биха имали връзка с тези резултати.  

Във връзка с препоръка, дадена в рамките на комплексна проверка по изпълнение условията на 

Комплексно разрешително № 30/20015г., е извършено ново пробонабиране и изпитване на водите от 

трите мониторингови пункта по показателите – амониеви йони, фосфати и нефтопродукти. Резултатите 

от второто пробонабиране от 21.12.2016г. показват съответствие със Стандарта за качество на 

подземните води.  

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР). 

▪ Монтаж на нискоемисионна горивна система и автоматизация на технологичните процеси на ВК-

100 ст.№ 6. (Срок за изпълнение-31.12.2007 г.) 

Реконструкцията на ВК №6 е приключена. Котелът е въведен в експлоатация.  

▪ Монтаж на нискоемисионна горивна система и автоматизация на технологичните процеси на ЕК 

220 t/h ст.№ 3.(Срок за изпълнение-31.12.2006 г.)  

През 2011г. е извършена автоматизация на технологичните процеси на ЕК № 3. С тази мярка е 

постигнато съответствие с емисионните норми.  

▪ Реконструкция на турбоагрегат ТГ № 3 

Осигурено е финансиране и се подготвя документация за провеждане на обществена поръчка.   

▪ Извършване на технологични и конструктивни мероприятия за спазване на емисионните норми за 

енергийни котли ЕК-220 t/h  ст.№№ 1, 2 и 4. 

Конструктивни мероприятия:  

- нови горивни системи; 

- степенно подаване на въздуха за изгаряне; 

- рециркулация на димни газове; 

- впръск на вода във факела на горене; 

- промени в топлообменната повърхност. 

Технологични мероприятия: 

- изгаряне със студен въздух; 

- снижаване на топлинното натоварване; 

оптимизация на процесите на изгаряне. (Срок за изпълнение-31.12.2007 г.) 

Спазването на емисионните норми за ЕК №1 и ЕК №2 е постигнато чрез оптимизиране на 

технологичния процес и въвеждане в експлоатация на утилизационни инсталации, използващи 

нископотенциалната топлина в отпадните флудни потоци.  

Спазването на емисионните норми за ЕК № 3 е постигнато чрез автоматизация на технологичните 

процеси.  

Спазването на емисионните норми за ЕК № 4 е чрез оптимизиране на технологичния процес и 

изпълнение на следните технологични мероприятия: изгаряне със студен въздух и снижаване на 

топлинното натоварване при необходимост.  

▪ Изграждане на система за мониторинг на изходящите димни газове на ТЕЦ „София-Изток”.  

Системата за мониторинг на изходящите димни газове е изградена и въведена в експлоатация през 

2006г. и обхваща всички парогенератори и водогрейни котли на площадката.  
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▪ Оползотворяване на шламовите води след утаяването им чрез връщане във ВПИ като техническа 

вода.(Срок за изпълнение: 31.12.2005 г).  

Действията по оползотворяване на шламовите води в оборотен цикъл са осъществени в определения 

срок.  

▪ Реализиране на проекта за намаляване на нивата на шум от Газово разпределителна станция. 

(Срок на изпълнение: 23.10.2006 г.). 

Проектът за намаляване нивата на шум от Газово разпределителна станция е реализиран в определения 

срок.  

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ. 

Към настоящият момент не предстои временно или окончателно прекратяване на дейността на 

инсталации, съоръжения или части от тях.  

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ. 

7.1. Аварии. 

През 2016 г. не са регистрирани аварийни ситуации на територията на ТЕЦ „София-Изток”. 

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

издадено КР. 

През отчетната 2016г. е регистрирано едно оплакване от жител на ж.к. „Дружба”, относно шум и 

замърсяване от ТЕЦ „София-Изток”. Извършената проверка за периода на повишено шумово излъчване, 

цитиран в писмото (около 04.12.2016г.), показа че шумът е бил в резултат на технологична аварийна 

ситуация от 17:10часа на 04.12.2016г. до 01:05часа на 05.12.2016г. Причина за увеличените шумови нива 

е изключване на турбогенератор № 5 като резултат от задействане на защита, което е последвано от 

изпускане на водна пара с високи параметри в атмосферния въздух. Изпускането на пара през баланс 

вентилите на енергийните котли е технологична защита, която сработва автоматично в ситуации като 

тази, за да се предотвратят по-тежки инциденти със съоръженията.  
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8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД. 

 

 

Декларация 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата  на представената информация в Годишният доклад 

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно  разрешително №30/30.03.2005 г. 

на обект „Топлофикация София” ЕАД, ТЕЦ „София-Изток” . 

 

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

доклад на трети лица. 

 

 

 

 

Директор на ТР „София-Изток”:                                          Дата: __________________ 

инж. Росен Флоров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ: 

Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ 

№ CAS номер Замърсител 

Емисионни прагове (колона 1) 

във въздух  

(колона 1a) 

във води  

(колона 1b) 

в почва 

(колона 1c) 

Kg/год. Kg/год. Kg/год. 

1 74-82-8  Метан (CH4)     

2 630-08-0  Въглероден оксид (CO)  
500 000 

(53 271) 
  

3 124-38-9  Въглероден диоксид (CO2) 
100 000 000 

(532 087 000) 
  

4  Хидрофлуоровъглероди (HFCs)     

5 10024-97-2  Диазотен оксид (N2O)     

6 7664-41-7  Амоняк (NH3)     

7  
Неметанови летливи органични 

съединения (NMVOC)  
   

8  Азотни оксиди (NOx/NO2)  
100 000 

(533 911) 
  

9  Перфлуоровъглерод и (PFCs)     

10 2551-62-4  Серен хексафлуорид (SF6)     

11  Серни оксиди (SOx/SO2)  
150 000 

(156) 
  

12  *Общ азот   
50 000 

(160,2) 
 

13  *Общ фосфор   
5 000 

(80,4) 
 

14  
Хидрохлорофлуоровъглероди 

(HCFCs)  
   

15  Хлорофлуоровъглероди (CFCs)     

16  Халогенни въглеводороди     

17 7440-38-2  *Арсен и съединенията му (като As)   
5 

(0) 
 

18 7440-43-9  *Кадмий и съединения (като Cd)   
5 

(0) 
 

19 7440-47-3 *Хром и съединенията му (като Cr)  
50 

(0) 
 

20 7440-50-8 *Мед и съединенията му (като Cu)  
50 

(0,24) 
 

21 7439-97-6 *Живак и съединенията му (като Hg)  
1 

(0) 
 

22 7440-02-0 *Никел и съединенията му (като Ni)  
20 

(0) 
 

23 7439-92-1 *Олово и съединенията му (като Pb)  
20 

(0,24) 
 

24 7440-66-6 *Цинк и съединенията му (като Zn)  
100 

(0,17) 
 

25 15972-60-8 Алахлор    

26 309-00-2 Алдрин    

27 1912-24-9 Атразин    

28 57-74-9 Хлордан    

29 143-50-0 Хлордекон    

30 470-90-6 Хлорфенвинфос    

31 85535-84-8 Хлороалкани, C10-C13    

32 2921-88-2 Хлорпирифос    

33 50-29-3 DDT    

34 107-06-2 1,2-дихлоретан (EDC)    
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35 75-09-2 Дихлорметан (DCM)    

36 60-57-1  Диелдрин    

37 330-54-1  Диурон    

38 115-29-7  Ендосулфан     

39 72-20-8  Ендрин     

40  
Халогенирани оргаични съединения            

(като AOX)  
   

41 76-44-8  Хептахлор     

42 118-74-1  Хексахлорбензол (HCB)     

43 87-68-3  Хексахлорбутадиен (HCBD)     

44 608-73-1  
1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан 

(HCH)  
   

45 58-89-9  Линдан    

46 2385-85-5  Мирекс    

47  
PCDD +PCDF 

(диоксини и фурани) (като Teq)  
   

48 608-93-5  Пентахлорбензол     

49 87-86-5  Пентахлорфенол (PCP)     

50 1336-36-3  Полихлорирани бифенили (PCBs)     

51 122-34-9  Симазин    

52 127-18-4 Тетрахлоретилен (PER)    

53 56-23-5  Tетрахлорметан (TCM)     

54 2002 г.-48-1  Трихлорбензоли (TCBs)     

55 71-55-6  1,1,1-трихлоретан     

56 79-34-5  1,1,2,2-тетрахлоретан     

57 79-01-6  Трихлоретилен     

58 67-66-3  Трихлорометан     

59 8001-35-2  Токсафен    

60 75-01-4  Винилхлорид     

61 120-12-7  Антрацен     

62 71-43-2  Бензол     

63  Бромирани дифенилетери (PBDE)     

64  
Нонилфенол и нонилфенолетоксилати 

(NP/NPEs) 
   

65 100-41-4  Етилов бензол     

66 75-21-8  Етиленов оксид     

67 34123-59-6  Изопротурон    

68 91-20-3  Нафталин     

69  
Органокалаени съединения 

(като общ Sn) 
   

70 117-81-7  Ди-(2-етилхексил) фталат (DEHP)     

71 108-95-2  Феноли (като общ C)     

72  
Полициклични ароматни 

въглеводороди (PAHs) 
   

73 108-88-3  Толуен    

74  Трибутилкалай и съединенията му    

75  Трифенилкалай и съединенията му    

76  
*Общ органичен въглерод (TOC)  

(като общо C или COD/3)  
 

50 000 

(1 917) 
 

77 1582-09-8  Трифлуралин    

78 1330-20-7  Ксилени    
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3

.. 10)/(  ПОВПОВзам

рово

ПОВзам VCIIIE 3

.. 10)/(  БОВБОВзам

рово

БОВзам VСIIIE

79  Хлориди (като общо Cl)     

80  
Хлор и неорганични съединения                  

(като HCl)  
   

81 1332-21-4  Азбест     

82  
*Цианиди (като общ CN) 

 
50 

(0,11) 
 

83  Флуориди (като общ F)     

84  
Флуор и неорганични съединения          

(като HF)  
   

85 74-90-8  Циановодород (HCN)     

86  
Прахообразни вещества (PM10) 

50 000 

(0,046) 
  

87 1806-26-4 
Октилфеноли и 

октилфенолетоксилати  
   

За изчисляване на годишната емисия на NOX, CO и SO2 при изгаряне на гориво мазут е използвана 

Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха 

(Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ).  

Годишната емисия на NOx и CO при изгаряне на гориво природен газ е изчислена, като сума от 

масите за всяко денонощие от годината. Денонощната маса е определена на базата на обемната 

скорост в потока на димни газове и работните часове на съоръжението.   

Годишните стойности на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

дейността на ТЕЦ „София-Изток” са изчислени като сума от емисиите на използваните горива – 

природен газ и мазут.  

Годишната емисия на въглероден диоксид е изчислена в съответствие с План за мониторинг към 

Разрешително за емисии на парникови газове № 108/2009г. на „Топлофикация София” ЕАД, ТЕЦ „София-

Изток”.  

Изчисленията на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух са представени в Приложение № 2 

на ГДОС (приложени на електронен носител).  

*За изчисляване на стойностите са използвани резултатите от собствения мониторинг и измерените 

количества на отпадъчните води от площадката. За целта са използвани формулите: 

 

 

Езам. – емисия на замърсителя в производствени или битово-фекални отпадъчни води за едно 

полугодие, кг; 

Cзам. – концентрация на замърсителя в производствени или битово-фекални отпадъчни води 

(резултати от проведения двукратен мониторинг), мг/дм3; 

V – обем на изпуснатите от площадката производствени или битово-фекални отпадъчни води за 

едно полугодие, м3; 

По горните формули се изчисляват емисиите на замърсителя за полугодие съответно в 

производствени и битово-фекални отпадъчни води. 

Годишната емисия на замърсител в отпадъчните води от площадката на ТЕЦ «София -Изток» е сума 

от емисиите на замърсителя в битово-фекалните и производствени води от двете полугодия. 

ГЕзам.=Езам.ПОВ(Iво) + Езам.ПОВ(IIро)+ Езам.БОВ(Iво) + Езам.БОВ(IIро) 

ГЕзам. – годишна емисия на замърсителя в отпадъчните води в кг/год; 

Езам.ПОВ(Iво) – емисия на замърсителя в производствени отпадъчни води за Iво полугодие, кг;  

Езам.ПОВ(IIро) – емисия на замърсителя в производствени отпадъчни води за IIро полугодие ,кг; 

Езам.ПОВ(Iво) – емисия на замърсителя в битово-фекални отпадъчни води за Iво полугодие, кг;  

Езам.ПОВ(IIро) – емисия на замърсителя в битово-фекални отпадъчни води за IIро полугодие, кг; 
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Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

*Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 
mg/Nm3 200  - Непрекъснат Да 

*Въглероден 

диоксид  - - - - 

Не подлежи на 

мониторинг 

(изчислява се) 

- 

Въглероден оксид 

(CO) 
mg/Nm3 100 - - Непрекъснат Да 

Прах/ФПЧ  mg/Nm3 5 - - Два пъти годишно Да 

SO2 mg/Nm3 35 - - Два пъти годишно Да 

*Замърсители докладвани в таблица 1 на приложението . 

Годишната емисия на въглероден диоксид е изчислена в съответствие с План за мониторинг към 

Разрешително за емисии на парникови газове № 108/2009г. на „Топлофикация София” ЕАД, ТЕЦ „София-

Изток”.  
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Емисиите на замърсители в атмосферния въздух са представени в следващите таблици, отделно за всеки 

комин.  

Емисии в атмосферния въздух от Комин № 1 – непрекъснати и периодични измервания 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат мониторинг 

mg/Nm3 

Периодичен 

мониторинг 

mg/Nm3 

Въглероден 

оксид (CO)  

mg/Nm3 100 Януари 188,5 - Да 

Февруари 173,0 

Март 174,3 

Април 0 

Май 0 

Юни 0 

Юли 167,4 

Август 161,7 

Септември 170,6 

Октомври 171,6 

Ноември 170,5 

Декември 171,4 

Азотни оксиди 

(NOx/NO2)  

mg/Nm3 200 Януари 48,4 - Да 

Февруари 8,2 

Март 4,4 

Април 0 

Май 0 

Юни 0 

Юли 2,5 

Август 1,2 

Септември 2,0 

Октомври 11,9 

Ноември 9,5 

Декември 9,8 

Серен диоксид 

(SO2) 

mg/Nm3 35 - <3*mg/Nm3 –  

23.11.2016г. (ЕК № 1) 

Да 

Прах mg/Nm3 5 - <1,0*mg/Nm3 - 

23.11.2016г. (ЕК № 1) 

Да 

*по-малко от границата на количествено определяне по метода 

В рамките на отчетния период 

▪ не са регистрирани средномесечни стойности на емисиите на NOx и CO над НДЕ, 

▪ са регистрирани среднодневни стойности на емисиите на CO, превишаващи 110%НДЕ – 2 броя,  

▪ са регистрирани среднодневни стойности на емисиите на NOx, превишаващи 110%НДЕ – 1 брой,  

▪ са регистрирани 30 броя средночасови стойности на емисиите на CO, превишаващи 200% НДЕ 

(0,56% от всички средночасови стойности за експлоатационните часове),  

▪ е регистрирана една средночасова стойност на емисиите на NОх, превишаваща 200% НДЕ (0,02% от 

всички средночасови стойности за експлоатационните часове).  
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Емисии в атмосферния въздух от Комин № 2 – непрекъснати и периодични измервания 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат мониторинг 

mg/Nm3 

Периодичен 

мониторинг 

mg/Nm3 

Въглероден 

оксид CO)  

mg/Nm3 100 Януари 183,0 - Да 

Февруари 184,3 

Март  179,9 

Април 169,4 

Май  173,5 

Юни  164,0 

Юли  191,1 

Август  0 

Септември  158,1 

Октомври 164,0 

Ноември 154,0 

Декември  171,3 

Азотни оксиди 

(NOx/NO2)  

mg/Nm3 200 Януари 19,8 - Да 

Февруари 28,7 

Март  16,9 

Април 6,0 

Май  14,1 

Юни  18,0 

Юли  32,5 

Август  0 

Септември  9,3 

Октомври 18,9 

Ноември 29,0 

Декември  34,0 

Серен диоксид 

(SO2) 

mg/Nm3 35 - <1* mg/Nm3 – 

09.03.2016г. (ЕК № 6) 

<3* mg/Nm3 - 

08.12.2016г. (ЕК № 6) 

Да 

Прах mg/Nm3 5 - <1,0* mg/Nm3 - 

09.03.2016г. (ЕК № 6) 

<1,0* mg/Nm3 - 

08.12.2016г. (ЕК № 6) 

Да 

*по-малко от границата на количествено определяне по метода 

В рамките на отчетния период 

▪ не са регистрирани средномесечни стойности на емисиите на NOx и CO над НДЕ, 

▪ са регистрирани среднодневни стойности на емисиите на CO, превишаващи 110%НДЕ – 1 брой,  

▪ не са регистрирани среднодневни стойности на емисиите на NOx, превишаващи 110%НДЕ,  

▪ са регистрирани 13 броя средночасови стойности на емисиите на CO, превишаващи 200% НДЕ 

(0,18% от всички средночасови стойности за експлоатационните часове),  

▪ не са регистрирана средночасови стойности на емисиите на NОх, превишаващи 200% НДЕ.  



Страница 27 
 

___________________________________________________________________________________________________
Годишен доклад за дейностите, за които е предоставено КР №30  2016 

Емисии в атмосферния въздух от Комин № 3 – непрекъснати и периодични измервания 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 
Съответствие 

Брой/% Непрекъснат мониторинг 

mg/Nm3 

Периодичен 

мониторинг 

mg/Nm3 
Въглероден 

оксид(CO)  

mg/Nm3 100 Януари 28,4 - Да 

Февруари 0 

Март  88,9 

Април 92,4 

Май  99,0 

Юни  0 

Юли  87,6 

Август  92,4 

Септември  0 

Октомври 93,9 

Ноември 88,8 

Декември  89,4 

Азотни оксиди 

(NOx/NO2)  

mg/Nm3 200 Януари 23,6 

 

Да 

Февруари 0 

Март  5,5 

Април 6,6 

Май  0,1 

Юни  0 

Юли  1,1 

Август  3,4 

Септември  0 

Октомври 13,5 

Ноември 18,2 

Декември  29,0 

Серен диоксид 

(SO2) 

mg/Nm3 35 - <3* mg/Nm3 – 

08.12.2016г. (ВК № 3) 

Да 

Прах mg/Nm3 5 - <1,0* mg/Nm3 - 

08.12.2016г. (ВК № 3) 

Да 

*по-малко от границата на количествено определяне по метода 

В рамките на отчетния период  

▪ не са регистрирани средномесечни стойности на емисиите на NOx и CO над НДЕ, 

▪ не са регистрирани среднодневни стойности на емисиите на CO и NOx, превишаващи 110%НДЕ,  

▪ са регистрирани 6 броя средночасови стойности на емисиите на CO, превишаващи 200% НДЕ (0,30% 

от всички средночасови стойности за експлоатационните часове),  

▪ не са регистрирана средночасови стойности на емисиите на NОх, превишаващи 200% НДЕ.  
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Емисии в атмосферния въздух от Комин № 4 – непрекъснати и периодични измервания 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат мониторинг 

mg/Nm3 

Периодичен 

мониторинг 

mg/Nm3 

Въглероден 

оксид(CO)  

mg/Nm3 100 Януари 117,2 - Не 

Февруари 123,5 

Март  123,5 

Април 126,3 

Май  0 

Юни  0 

Юли  0 

Август  0 

Септември  0 

Октомври 0 

Ноември 91,2 

Декември  99,9 

Азотни оксиди 

(NOx/NO2)  

mg/Nm3 200 Януари 10,1 - Да 

Февруари 11,1 

Март  5,9 

Април 5,6 

Май  0 

Юни  0 

Юли  0 

Август  0 

Септември  0 

Октомври 0 

Ноември 7,3 

Декември  7,8 

Серен диоксид 

(SO2) 

mg/Nm3 35 - <1* mg/Nm3 – 

09.03.2016г. (ВК № 5) 

<3* mg/Nm3 – 

23.11.2016г. (ВК № 6) 

Да 

Прах mg/Nm3 5 - <1,0* mg/Nm3 - 

09.03.2016г. (ВК № 5) 

<1,0* mg/Nm3 – 

23.11.2016г. (ВК № 6) 

Да 

*по-малко от границата на количествено определяне по метода 

В рамките на отчетния период 

▪ са регистрирани средни месечни стойности на емисиите на NOx над НДЕ,  

▪ не са регистрирани средни месечни стойности на емисиите на CO над НДЕ, 

▪ не са регистрирани среднодневни стойности на емисиите на CO, превишаващи 110%НДЕ,  

▪ са регистрирани среднодневни стойности на емисиите на NOx, превишаващи 110%НДЕ – 61 броя,  

▪ са регистрирани 5 броя средночасови стойности на емисиите на CO, превишаващи 200% НДЕ (0,18% 

от всички средночасови стойности за експлоатационните часове),  

▪ не са регистрирани средночасови стойности на емисиите на NОх, превишаващи 200% НДЕ.  

Водогрейните котли към източници № 3 и 4 (комин № 3 и 4) се използват като спомагателни мощности 

за достигане на определения от диспечерите температурен график, което налага включването им в 

работа само при необходимост. Това налага експлоатацията им най-често в преходни режими (режим 

пуск/стоп) и при натоварване под 70% от номиналното за съответната горивна инсталация.  
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) 

във водни обекти/канализация 

Е м и с и и  в  п р о и з в о д с т в е н и  о т п а д ъ ч н и  в о д и  

Параметър Единица 
НДЕ, съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Дебит на 

производствени 

отпадъчни води 

m3/d 

m3/h 

m3/y 

685 

300 

250 000 

572 

23,83 

208 775 

Месечно Да 

рН  pH-единици 6,59,0 
7,35 

6,91 

Два пъти 

годишно 
Да 

Неразтворени 

вещества  
mg/dm3 ** 

<2,0* 

6,4 

Два пъти 

годишно 
Да 

БПК5 mg/dm3 ** 
2,4 

1,3 

Два пъти 

годишно 
Да 

ХПК  mg/dm3 ** 
6,6 

8,3 

Два пъти 

годишно 
Да 

Общ азот mg/dm3 ** 
0,9 

<0,5* 

Два пъти 

годишно 
Да 

Общ органичен 

въглерод (TOC) 
mg/dm3 ** 

6,7 

8,9 

Два пъти 

годишно 
Да 

Общ фосфор mg/dm3 ** 
0,56 

0,040 

Два пъти 

годишно 
Да 

Сулфатни йони mg/dm3 400 
28 

27 

Два пъти 

годишно 
Да 

Нефтопродукти mg/dm3 15 
0,028 

<0,02* 

Два пъти 

годишно 
Да 

Желязо (общо) mg/dm3 10 
0,013 

<0,005* 

Два пъти 

годишно 
Да 

Живак mg/dm3 0,05 
<0,005* 

<0,01 

Два пъти 

годишно 
Да 

Кадмий mg/dm3 0,5 
<0,005* 

<0,005* 

Два пъти 

годишно 
Да 

Олово mg/dm3 2 
<0,005* 

<0,005* 

Два пъти 

годишно 
Да 

Арсен mg/dm3 0,5 
<0,005* 

<0,005* 

Два пъти 

годишно 
Да 

Мед mg/dm3 2 
<0,005* 

<0,005* 

Два пъти 

годишно 
Да 

Общ хром mg/dm3 ** 
<0,005* 

<0,005* 

Два пъти 

годишно 
Да 

Никел mg/dm3 2 
<0,010* 

<0,010* 

Два пъти 

годишно 
Да 

Общи цианиди mg/dm3 1,5 
<0,002* 

<0,002* 

Два пъти 

годишно 
Да 

Цинк mg/dm3 5 
<0,010* 

<0,010* 

Два пъти 

годишно 
Да 
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Е м и с и и  в  б и т о в о - ф е к а л н и  о т п а д ъ ч н и  в о д и  

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 
Резултати от мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Дебит на 

отпадъчните води  

m3/d 

m3/h 

m3/y 

- 

- 

105 000 m3/y 

88 

3,67 

32 115 

месечно Да 

рН  
pH-

единици 
6,59,0 

6,78 

6,68 

Два пъти 

годишно 
Да 

Неразтворени 

вещества  
mg/dm3 ** 

<2,0* 

<2,0* 

Два пъти 

годишно 
Да 

БПК5 mg/dm3 ** 
1,2 

<0,5* 

Два пъти 

годишно 
Да 

ХПК  mg/dm3 ** 
7,8 

4,6 

Два пъти 

годишно 
Да 

Общ азот mg/dm3 ** 
1,8 

1,0 

Два пъти 

годишно 
Да 

Общ органичен 

въглерод (TOC) 
mg/dm3 ** 

9,5 

10,0 

Два пъти 

годишно 
Да 

Общ фосфор mg/dm3 ** 
0,74 

0,044 

Два пъти 

годишно 
Да 

Нефтопродукти mg/dm3 15 
0,037 

<0,02* 

Два пъти 

годишно 
Да 

Желязо общо mg/dm3 10 
0,029 

0,020 

Два пъти 

годишно 
Да 

Живак mg/dm3 0,05 
<0,005* 

<0,01 

Два пъти 

годишно 
Да 

Кадмий mg/dm3 0,5 
<0,005* 

<0,005* 

Два пъти 

годишно 
Да 

Олово mg/dm3 2 
0,007 

<0,005* 

Два пъти 

годишно 
Да 

Арсен mg/dm3 0,5 
<0,005* 

<0,005* 

Два пъти 

годишно 
Да 

Мед mg/dm3 2 
0,007 

0,008 

Два пъти 

годишно 
Да 

Общ хром mg/dm3 ** 
<0,005* 

<0,005* 

Два пъти 

годишно 
Да 

Никел mg/dm3 2 
<0,010* 

<0,010* 

Два пъти 

годишно 
Да 

Общи цианиди mg/dm3 1,5 
0,007 

<0,002* 

Два пъти 

годишно 
Да 

Цинк mg/dm3 5 
0,011 

<0,010* 

Два пъти 

годишно 
Да 

Забележки 

*Граница на количествено определяне на метода 

**В комплексно разрешително № 30/2005 г. не са определени НДЕ за тези показатели.  

Резултатите от мониторинговите наблюдения на показателите на производствените и битово-фекални води показват 

съответствие с определените в таблица 10.1.2.2 от Комплексно разрешително № 30/2005г. 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Тип отпадък EWC код 

Годишно количество, [t/y] 
Количество за единица 

продукт, [t/MWh] 
Временно 

съхранение на 

площадката 

Количество 

отпадък, 

предаден през 

2016г., [t] 

Съответствие Количества 

определени 

с КР 

Количество 

образуван 

отпадък 

2016г.  

Количества 

определени 

с КР 

Количество 

за единица 

продукт 

2016г.  

Утайки от пречистване на отпадъчни 

води на мястото на образуване, 

съдържащи опасни вещества 

10 01 20* 48 3,663 1,4.10-5 0,155.10-5 Площадка  

№ 1 

- Да 

Стърготини, стружки и изрезки от 

черни метали 

12 01 01 0,3 0,455 - - Площадка  

№ 2 

- Не 

Стърготини, стружки и изрезки от 

цветни метали 

12 01 03 0,02 0,044 - - Площадка  

№ 3 

- Не 

Нехлорирани моторни, смазочни и 

масла за зъбни предавки на 

минерална основа 

13 02 05* 15 12,740 - - Площадка  

№ 4 

12,740 Да 

Нехлорирани изолационни и 

топлопредаващи масла на минерална 

основа 

13 03 07* 25 0 - - Площадка  

№ 5 

- Да 

Газьол, котелно и дизелово гориво 13 07 01* - 0 - - Площадка  

№ 6 

- Да 

Отпадъци, съдържащи масла и 

нефтопродукти 

16 07 08* 480 0 - - Площадка  

№ 7 

- Да 

Облицовъчни и огнеупорни 

материали от неметалургични 

процеси, различни от упоменатите в 

16 11 05 

16 11 06 480 0 - - Площадка  

№ 8 

- Да 

Стъкло 17 02 02 1 0 - - Площадка  

№ 9 

- Да 

Асфалтови смеси, съдържащи 

каменовъглен катран 

17 03 01* 10 0 - - Площадка  

№ 10 

- Да 

Изолационни материали, съдържащи 

азбест 

17 06 01* 2,4 0 - - Площадка  

№ 13 

- Да 
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Тип отпадък EWC код 

Годишно количество, [t/y] 
Количество за единица 

продукт, [t/MWh] 
Временно 

съхранение на 

площадката 

Количество 

отпадък, 

предаден през 

2016г., [t] 

Съответствие Количества 

определени 

с КР 

Количество 

образуван 

отпадък 

2016г.  

Количества 

определени 

с КР 

Количество 

за единица 

продукт 

2016г.  

Изолационни материали, различни 

от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 

17 06 04 13 26,340 - - Площадка  

№ 14 

26,340 Не 

Смесени отпадъци от строителство и 

събаряне, различни от упоменатите в 

17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

17 09 04 100 98,360 - - Площадка  

№ 15 

98,360 Не 

Утайки от избистряне на води 19 09 02 50 42,240 18,86,10-6 17,921.10-6 Площадка  

№ 16 

- Да 

Наситени или отработени 

йонообменни смоли 

19 09 05 8,1 0 - - Площадка  

№ 17 

- Да 

Отпадъци от желязо и стомана 19 10 01 130 59,165 - - Площадка  

№ 12 

- Да 

Отпадъци от цветни метали 19 10 02 90 0 - - Площадка  

№ 11 

- Да 

Хартия и картон 20 01 01 0,1 0 - - Площадка  

№ 18 

- Да 

Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 

20 01 21* 0,23 0,089 - - Площадка  

№ 19 

- Да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 36 27 - - Площадка  

№ 20 

27 Да 

Резултатите от измерените/изчислени годишни количества образувани отпадъци и количествата отпадъци за единица продукт показват съответствие с 

определените норми с изключение на следните отпадъци:  

• 12 01 01 Стърготини, стружки и изрезки от черни метали 

• 12 01 03 Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали 

• 17 06 04 Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 

Причина за по-голямите количества образувани отпадъци за кодове 12 01 01 и 12 01 03 е използването на машините за студена обработка на метали с по-голяма 

честота през отчетната година в сравнение с базовата. Несъответствието за код 17 06 04 е резултат от изпълнение на инвестиционно намерение (Модернизация 

на ТГ № 4 с нова противоналегателна турбина), започнало през отчетната година.  



Страница 33 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Годишен доклад за дейностите, за които е предоставено КР №30         2016 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане на 

площадката 

Име на външната фирма, 

 извършваща операцията по 

оползотворяване/обезвреждането/ 

Съответствие 
Код Наименование 

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

минерална основа 
Не Не „ВЕРИЛА РИСАЙКЛИНГ” ЕООД Да  

17 06 04 Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 

17 06 03 
Не Не „СОФИНВЕСТ” ЕООД Да 

17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от 

упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 
Не Не „СОФИНВЕСТ” ЕООД Да 

20 03 01 Смесени битови отпадъци Не  Не  СО-сметоизвозване Да 

 

 

Tаблица 6.1. Шумови емисии. Дневно измерване – 09.02.2016г. 

Място на измерването 
Наименование на характеристиката Единица на 

величината 

Резултати от 

изпитването 

Норма  Измерено през 

деня/ нощта 
Съответствие 

Контур 1 

Централен портал Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 59,9 70,0 Дневно измерване Да 

Северен край на ОРУ Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 63,4 70,0 Дневно измерване Да 

Северно от резервоари за МПС Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 60,0 70,0 Дневно измерване Да 

Втори портал Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 57,9 70,0 Дневно измерване Да 

Източно от склад до втори портал Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 62,5 70,0 Дневно измерване Да 

Северно от пътя за втори портал Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 66,9 70,0 Дневно измерване Да 

Северно от главен корпус Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 69,5 70,0 Дневно измерване Да 

Северно от пътя за водогрейни котли Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 69,1 70,0 Дневно измерване Да 

Северно от ГРП Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 66,1 70,0 Дневно измерване Да 

Северно от площадка за отпадъци Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 65,6 70,0 Дневно измерване Да 

ПСОВ между изсушителни полета Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 61,4 70,0 Дневно измерване Да 

Южно от нефтоуловител Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 56,5 70,0 Дневно измерване Да 

Северно от Черно езеро Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 59,9 70,0 Дневно измерване Да 

Източно от мазутно разтоварище Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 57,8 70,0 Дневно измерване Да 

Мазутно стопаснство между резервоари № 1 и № 5 Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 58,0 70,0 Дневно измерване Да 

ЖП линия до ВПИ-2 Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 62,7 70,0 Дневно измерване Да 

На пътя между ОРУ и охладителни кули Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 60,8 70,0 Дневно измерване Да 
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Място на измерването 
Наименование на характеристиката Единица на 

величината 

Резултати от 

изпитването 

Норма  Измерено през 

деня/ нощта 
Съответствие 

Средно ниво на шума по измерителния контур  Средно еквивалентно ниво на шума  dВ(А) 63,9 - Дневно измерване Да 

Ниво на обща звукова мощност Ниво на обща звукова мощност dВ(А) 119,6 - Дневно измерване Да 

Контур 2 

Югозападен ъгъл на площадкта  Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 53,3 70,0 Дневно измерване Да 

Срещу охладителна кула 1 Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 56,8 70,0 Дневно измерване Да 

Централен портал Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 59,9 70,0 Дневно измерване Да 

На пътя между ОРУ и охладителни кули  Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 60,8 70,0 Дневно измерване Да 

ЖП линия до ВПИ-2 Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 62,7 70,0 Дневно измерване Да 

Мазутно стопанство между резервоари № 1 и № 5 Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 58,0 70,0 Дневно измерване Да 

Западно от мазутно разтоварище  Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 56,1 70,0 Дневно измерване Да 

Източно от централен склад Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 59,7 70,0 Дневно измерване Да 

Южно от ВПИ-1 Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 62,8 70,0 Дневно измерване Да 

Южно от охладителни кули Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 63,1 70,0 Дневно измерване Да 

Средно ниво на шума по измерителния контур Средно еквивалентно ниво на шума  dВ(А) 59,5 - Дневно измерване Да 

Ниво на обща звукова мощност Ниво на обща звукова мощност dВ(А) 112,0 - Дневно измерване Да 

Общо за площадката 

Ниво на шум в мястото на въздействие Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 54,3 55 Дневно измерване Да 

 

Tаблица 6.2. Шумови емисии. Вечерно измерване – 24.10.2016г. 

Място на измерването 
Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Резултати от 

изпитването 

Норма  Измерено през деня/ 

нощта 
Съответствие 

Западно между охладителна кула 1 и 2 Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 46,6 70,0 Вечерно иамерване Да 

Западно до спирка градски транспорт Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 48,6 70,0 Вечерно иамерване Да 

Централен портал Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 52,5 70,0 Вечерно иамерване Да 

Западно от ОРУ Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 48,4 70,0 Вечерно иамерване Да 

Западно от МПС Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 53,1 70,0 Вечерно иамерване Да 

Втори портал Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 58,0 70,0 Вечерно иамерване Да 

Източно от открит склад до втори портал Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 62,9 70,0 Вечерно иамерване Да 

Северно от МПС Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 67,6 70,0 Вечерно иамерване Да 

Северно от главен корпус Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 67,2 70,0 Вечерно иамерване Да 
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Място на измерването 
Наименование на 

характеристиката 

Единица на 

величината 

Резултати от 

изпитването 

Норма  Измерено през деня/ 

нощта 
Съответствие 

Северно от водогрейни котли Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 69,1 70,0 Вечерно иамерване Да 

Северно от ГРП Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 66,1 70,0 Вечерно иамерване Да 

Северно от площадка за отпадъци Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 61,2 70,0 Вечерно иамерване Да 

Източно от комин № 4 Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 57,7 70,0 Вечерно иамерване Да 

Източно от ПСОВ и изсушителни полета Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 53,9 70,0 Вечерно иамерване Да 

Източно от мазутен резервоар № 7 Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 49,3 70,0 Вечерно иамерване Да 

Източно от черното езеро Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 53,5 70,0 Вечерно иамерване Да 

Източно от оранжерия Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 48,7 70,0 Вечерно иамерване Да 

Южно от кладенец оранжерия Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 47,6 70,0 Вечерно иамерване Да 

Южно от пътя за централен склад Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 49,6 70,0 Вечерно иамерване Да 

Южно от сграда лаборатория цех „Химически” Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 49,9 70,0 Вечерно иамерване Да 

Южно от охладителни кули Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 51,5 70,0 Вечерно иамерване Да 

Място на въздействие – жилищна сграда ж.к. 

Дружба 2, бл.304  

Еквивалентно ниво на шума. dВ(А) 40,1 70,0 Вечерно иамерване Да 

 

Резултатите от извършените през отчетната 2016г., мониторингови наблюдения на нивата на шума, излъчван от площадката на ТЕЦ „София-Изток”, показват 

съответствие нормативните изисквания.  
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Таблица 7.1 Опазване на подземните води. Резултати от мониторинг 22.06.2016г. 

№ Показател 
Единица на 

величината 

Точка на пробовземане и резултати от мониторинг 
Стандарт за 

качество на 

подземните 

води 

Честота на мониторинг Съответствие 
Мониторингов 

кладенец № 1 

(Кладенец до  

„Черното езеро”) 

Мониторингов 

кладенец № 2 

Мониторингов 

пункт № 3 

(Кладенец между 

ГРП и ПСОВ) 

1 Водно ниво m 4,54 3,75 4,20 - Веднъж годишно - 

2 Активна реакция pH-единици 7,23 7,30 6,57 6,59,5 Веднъж годишно Да/Да/Да 

3 Електропроводимост μS/cm 340 380 1120 2000 Веднъж годишно Да/Да/Да 

4 Перманганатна 

окисляемост 

mgO2/dm3 1,36 1,52 2,64 5 Веднъж годишно Да/Да/Да 

5 Обща твърдост mgeqv/dm3 3,32 3,70 7,77 12 Веднъж годишно Да/Да/Да 

6 Амониев азот mg/dm3 1,08 1,02 1,08 0,5 Веднъж годишно Не/Не/Не 

7 Нитритен азот mg/dm3 0,011 0,010 0,012 0,5 Веднъж годишно Да/Да/Да 

8 Нитратен азот mg/dm3 2,20 3,5 7,40 50 Веднъж годишно Да/Да/Да 

9 Фосфати mg/dm3 0,56 0,32 0,21 0,5 Веднъж годишно Не/Да/Да 

10 Хлориди mg/dm3 3,4 10 117 250 Веднъж годишно Да/Да/Да 

11 Сулфати mg/dm3 5 27 121 250 Веднъж годишно Да/Да/Да 

12 Нефтопродукти μg/dm3 34 57 59 50 Веднъж годишно Да/Не/Не 

13 Натрий mg/dm3 15,3 16,7 117 200 Веднъж годишно Да/Да/Да 

14 Желязо (общо) μg/dm3 58 10 24 200 Веднъж годишно Да/Да/Да 

В резултатите от пробовземането на подземни води от 22.06.2016г. са установени отклонения от Стандарта за качество на подземните води по показателите 

амониеви йони и в трите мониторингови пункта (МП №№ 1, 2 и 3), нефтопродукти в МП № № 2 и 3 и фосфати в МП № 1. Анализа на резултатите не установи 

причини, фактори или действия на площадката, които биха имали връзка с тези резултати.  

Във връзка с препоръка, дадена в рамките на комплексна проверка по изпълнение условията на Комплексно разрешително № 30/20015г., е извършено ново 

пробонабиране и изпитване на водите от трите мониторингови пункта по показателите – амониеви йони, фосфати и нефтопродукти. Резултатите от второто 

пробонабиране от 21.12.2016г. показват съответствие със Стандарта за качество на подземните води.  
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Таблица 7.2 Опазване на подземните води. Резултати от мониторинг 21.12.2016г. 

№ Показател 
Единица на 

величината 

Точка на пробовземане и резултати от мониторинг 
Стандарт за 

качество на 

подземните 

води 

Честота на мониторинг Съответствие 
Мониторингов 

кладенец № 1 

(Кладенец до  

„Черното езеро”) 

Мониторингов 

кладенец № 2 

Мониторингов 

пункт № 3 

(Кладенец между 

ГРП и ПСОВ) 

1 Амониев азот mg/dm3 0,03 0,030 0,030 0,5 Веднъж годишно Да/Да/Да 

2 Фосфати mg/dm3 0,44 0,41 0,10 0,5 Веднъж годишно Да/Да/Да 

3 Нефтопродукти μg/dm3 <20 22 36 50 Веднъж годишно Да/Да/Да 

Таблица 8. Опазване на почви 

Показател Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР Пробовземна точка Резултати от мониторинг Честота на мониторинг Съответствие 

      

През отчетната година не е провеждан мониторинг на почви. Последният мониторинг е проведен през 2014г. и следващият трябва да се извърши през 

2017година.  

Таблица 9. Аварийни ситуации 

Дата на 

инцидента 
Описание на инцидента Причини Предприети действия 

Планирани 

действия 

Органи, които са 

уведомени 

      

През отчетната година не са установени и регистрирани аварийни ситуации на площадката на ТЕЦ „София-Изток”.  
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Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР  

Дата на 

оплакването или 

възражението 

Приносител на 

оплакването 
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

04/12/2016г.  Жител на ж.к. 

Дружба, чрез 

Столична община и 

сигнал от зелен 

телефон в РИОСВ-

София 

Причина за увеличените шумови нива е изключване на 

турбогенератор № 5 като резултат от задействане на 

защита, което е последвано от изпускане на водна пара с 

високи параметри в атмосферния въздух. Изпускането на 

пара през баланс вентилите на енергийните котли е 

технологична защита, която сработва автоматично в 

ситуации като тази, за да се предотвратят по-тежки 

инциденти със съоръженията. 

След получаване на 

сигнала е прегледана е 

оперативната 

документация. 

Не са планирани 

коригиращи 

действия 

РИОСВ-

София,  

Столична 

община 

 


