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1. Увод 
1.1. Уводна част на годишния доклад 

•Име и местонахождението на инсталацията  

ТЕЦ “София”; 

гр. София, ул.”История Славянобългарска” № 6 

•Име на оператора 

“Топлофикация София” ЕАД 

1680 София, ул.Ястребец 23Б , тел.02-9586808, факс 02-8597015    

Изпълнителен директор: Георги Беловски 

 

•Регистрационния номер на разрешителното – № 43/2005г.  

•Дата на подписване на КР – 15.04.2005 г. 

•Дата на влизане в сила на КР – 07. 05. 2005 г. 

 

•Телефон, факс и e-mail на оператора / инсталацията 

1680 София, ул .“Ястребец” 23Б , тел.02-958 22 15, факс 02-958 25 14 

e-mail:  

Изпълнителен директор: Георги Беловски 

 

•Името на лицето за контакти 

инж. Васил Ковачев – Директор на Топлофикационен район “София”  

Адрес: гр.София, п.к.1220, ул ул.”История Славянобългарска” № 6  

тел. 02 832–50–26 

 

Eлена Тодорова – Еколог  ТР ”София” 

Адрес: гр.София, , ул.”История Славянобългарска” № 6 тел. 02 81–31–355 

 

1.2. Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията 

 

Производство на топлинна енергия, пренос и преразпределение на топлинна енергия, 

производство на електрическа енергия и други дейности, обслужващи основните 

дейности.  

ТЕЦ “София” е изградена като топлофикационна електроцентрала за производство на 

електрическа и топлинна енергия (пара и гореща вода) за технологични нужди на 

промишлена зона “Стара планина” на гр. София, отопление и битови нужди на 

промишлената зона, централната част на гр. София и граничещите жилищни комплекси. 

Главните суровини, необходими за осъществяване на основната дейност на централата са 

природен газ (основно гориво, внос от Русия), котелно гориво (резервно гориво – от НХК 

“Бургас” по БДС) и суровата вода, необходими за провеждането на хидравличен режим 

“централа – абонат – централа” и производство на електроенергия. Природният газ се подава 

към енергийните и водогрейните котли, като едновременно с това се подава и условно чиста 

вода, след обработка в химичен цех. Парата се образува в енергийните котли, от където 

преминава през турбогенераторите и бойлерните уредби и като готов продукт се включва 

към потребителите на пара по съответните топломагистрали. Битовото топлоснабдяване се 

осъществява чрез подаване на топла вода по пет магистрали. Едновременно с 

производството на пара и топла вода се произвежда и електроенергия от турбогенераторите, 

част от която се изразходва за покриване на собствените нужди, а другата се подава в 

електроенергийната система. Отпадъчната вода, получена в резултат на отделните процеси в 

инсталацията се пречиства в пречиствателната станция за отпадъчни води към ТЕЦ “София”. 
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Пречистена до степен, отговаряща на необходимите изисквания за заустване в градска 

канализация се включва в нея. За компенсиране на водните загуби по топлофикационната 

мрежа се подава и добавъчна вода (подпитка), представляваща омекотена вода за 

поддържане на технологично необходимото налягане в топлофикационната мрежа. 

 

 

1.3. Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на 

околната среда. 

 

Директор на ТР “София” 

Главен инженер топлоизточници 

Еколог ТР “София” 

 

•РИОСВ, отговаряща за разрешителното 

РИОСВ – София 

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

 

•Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

гр. Плевен 5800, Ул. ”Васил Левски“ № 1, ет. 16 стая 1608 

Бюро гр.София, ул. ”Лавале” № 16, тел. 970 20 29, факс 973 34 08 

 
1.4 Капацитет на инсталацията 

 

№ Инсталации Капацитет по КР 

№ 43/2005 г. 

Капацитет 

 2014 г. 

 

Съответствие 

Да/ Не 

Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС 

1. 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 

Водогреен котел № 6-116,3 MW 

Енергиен котел № 6-151,2 MW 

Енергиен котел № 7-157 MW 

Енергиен котел № 8-157 MW 

Енергиен котел № 9-157 MW 

1320 MW 

1087,4 MW 

 

През 2016 г.  

ВК № 5 и  

ВК № 6 не са 

работили. 

Да 

2. Инсталация за производство на 

водород 
4 m3/ h Раб.часове - 0 Да 

Инсталации, не попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС 

1. 
Инсталация за производство на 

електроенергия 
135 MW 72 MW Да 
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2. Система за управление на околната среда 
 

2.1. Структура и отговорности: 

– определен е персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на 

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

разрешителното. 

– изготвени са списъци на: 

– персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на 

условията в разрешителното; 

– лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. 

– съхраняват се списъците по условие 5.1.2 и се актуализират при всяка промяна на 

персонала/ лицата или отговорностите. 

 

 

2.2. Обучение 

– разработена е и се прилага инструкция за ежегодно определяне на потребностите от 

обучение на персонала/ лицата и се изготвя годишна програма за обучение, които се 

актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала/ лицата. 

 

2.3. Обмен на информация 

– поддържа се актуална информация на площадката относно отговорните лицата 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. 

– поддържа се актуален списък на органите/ лицата, които трябва да бъдат 

уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за 

контакт (включително за спешни случаи). 
 

2.4. Документиране 

– осигурен е на площадката актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към 

работата на инсталацията. 

– осигурен е актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от 

разрешителното, които се съхраняват на достъпно за всички служители място на 

площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение. 

– води се актуален списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е 

предоставен. 

 

2.5. Управление на документи 

– прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното 

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

на инсталацията.  

– прилага се инструкция за изземване на невалидната документация. 
 

2.6. Оперативно управление 

– изготвени са всички, изисквани с разрешителното инструкции. 

 

2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия  

– прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни 

показатели, съгласно условията в комплексното разрешително. 

– прилага се писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на 

стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на 

разрешителното. 

– прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия 

и предприемане на коригиращи действия. 
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2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

– прилага се писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране 

на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване след 

всяка авария. За изминалата година не имало преразглеждане и актуализация. 

– определени са опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на 

производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария. Не е имало 

промяна в работата на инсталацията. 

– изготвена е инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с 

въздействие върху околната среда и здравето на хората. 

– преди изготвянето на плана за действие при авария се определят възможните начини 

на действие за всяка от определените по условие 5.8.3 аварийни ситуации  

– прилага се инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на 

Плана за действие при аварии и периодично опресняване на готовността му за 

действие. 

– прилага се инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за 

изпълнение на Плана за действие при аварии. 

– прилага се инструкция за избор на сборни пунктове, както и на най-подходящи 

пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията ще се 

променя винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или 

инсталации на територията на площадката. 

– прилага се инструкция за определяне на причините, довели до аварията и 

предприемане на коригиращи действия. 

– прилага се инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата 

за оповестяване на аварията. 

– прилага се инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, 

редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си 

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

– прилага се инструкция за определяне на средствата за противодействие на 

възможните аварии (например пожарогасители, кофпомпи, абсорбенти за разливи и 

други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и 

поддръжка в изправност. 

– прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, 

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

– прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на 

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

действие при аварии. 

 

 

2.9. Записи 

– прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните от наблюдението 

на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на 

условията в комплексното разрешително. 

– прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните за причините за 

установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. 

– прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните от 

преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на 

технологичното/пречиствателното оборудване. 

– изготвен и се съхранява списък с документите, доказващи съответствие с условията 

на разрешителното. 

– съхранява се информацията/ документите, изисквани по настоящото условие  
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2.10. Докладване 

– докладвани са резултатите от собствения мониторинг  

– представен е Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

настоящото комплексно разрешително (ГДОС) в срок до 31 март на съответната 

година, следваща годината, за която се отнася на хартиен и електронен носител. 

Докладът е изготвен съгласно образец на годишен доклад съгласно “Методика за реда 

и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за 

изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”. 
 

2.11. Актуализация на СУОС 

 

– СУОС на ТЕЦ “София” до сега не е имала нужда от актуализация 
 

 

 

Произведена топло и електро енергия през 2016г.: 
 

• Произведена електро енергия – 331 566,000 MWh 

• Произведена топло енергия – 1 469 183,698 MWh 
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3. Използване на ресурси 
 

3.1. Използване на вода 
 

Таблица 3.1 
 

Източник 

на вода 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

m3/MWh 

Използвано 

годишно 

количество 

m3 

Използвано 

количество за 

единица 

продукт 

m3/MWh 

Съответствие 

Индустриа

лна вода 
– 1,12 2 050 254,000 1,1386 Не 

 

През 2016 г. има несъответствие за месец април – 1,305 m3/MWh,  май – 1,373 m3/MWh, юни 

– 1,598 m3/MWh, юли – 1,928 m3/MWh, август – 1,894 m3/MWh,септември – 1,988 m3/MWh  и 

октомври – 1,412 m3/MWh. Преразхода на вода се дължи на по високата подпитка от 

цялостното присъединяване на  ОЦ „Земляне”и ОЦ “Люлин” към ТЕЦ „София” и от 

запълване на мрежата и пускане на централата (ТЕЦ „София”)след планов годишен 

ремонт. 

В годишен аспект – има превишаване на разрешеното количество вода за единица 

продукт. 

 

Поддръжка на най-големите консуматори на вода – Извършват се ежедневни обходи и 

се записва в оперативния журнал. Констатираните неизправности се завеждат в дневник за 

дефекти. 

Не са регистрирани течове през 2016 г. 
 

 

3.2. Използване на енергия 

Таблица 3.2. 

 

Електроенергия/ 

Топлоенергия 

Количество за единица 

продукт, съгласно КР 

MWh/MWh 

Използвано количество 

за единица продукт 

MWh/MWh 

Съответствие 

Електроенергия 0,05 0,0340 Да 

Топлоенергия 0,06 0,0134 Да 

 

 

 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива  
 

Таблица 3.3.1 

 

Суровини 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица продукт 
Съответствие 

– – – – – Да/не 
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Таблица 3.3.2 

 

Несъответствие: 

Разсол  – несъответствие за месец април – 0,0004520 t/MWh, месец септември – 0,000631 

t/MWh, месец октомри – 0,000428 преразхода на разсол се дължи на по – високата подпитка 

от присъединяването на ОЦ „Земляне” и ОЦ „Люлин”. 

Коагулант – несъответствие за месец септември – 0,000147 t/MWh преразходът се дължи 

на по – високата подпитка от присъединяването на ОЦ „Земляне” и ОЦ „Люлин”.  

 

В годишен аспект превишения няма. 

 

Таблица 3.3.3 

Горива 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Nm3/y 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

t/MWh 

Употребено 

годишно 

количество 

Nm3/y 

Количество за 

единица 

продукт 

t/MWh 

Съответствие 

Природен газ 432 000 000 0,11643 213 136 589 0,0805 Да 

Мазут 15 500 0,183 0,000 т 0,000 Да 

 

През 2016 г. няма превишения  на разрешените количества за горива по КР № 

43/2005г. 

 

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

– съгласно Условие 8.3.4.2. – резервоари №№ 1, 2, 3 и 4 са разрушени. 

– съгласно Условие 8.3.4.4. – всички обваловки на резервоарите по Условие 8.3.4.1. са с 

капацитет, достатъчен да поеме обема на най – големия резервоар, намиращ се в 

обваловката. 

– съгласно Условие 8.3.4.12.3. 

– няма установено попадането на разливи в почвите и/ или подземните води; 

– съоръженията са годни за бъдеща експлоатация; 

– необходимост от ремонт или подмяна няма; 

– съгласно Условие 8.3.4.13.1. няма установени несъответствия на всички площадки; 

– няма установени течове; 

– няма предприети корективни действия; 

– съгласно Условие 8.3.4.13.2. няма установени течове от тръбопроводи на площадката. 

Спомагателни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

t/y 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР  

t/MWh 

Употребено 

годишно 

количество 

t/y  

2016 

Количество за 

единица продукт 

t/MWh  

2016 

Съответст

вие 

Сярна киселина 250 0,00015 133,359 0,000074 Да 

Натриева основа 257 0,000134 62,371 0,000035 Да 

Коагулант 258 0,000135 155,207 0,000086 Да 

Флокулант 0,9 0,000000469 0,395 0,000000219 Да 

Разсол 800 0,00042 501,022 0,000278 Да 

Йонообменна 

смола 
5 0,000002 0,00 0,000000 Да 
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4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА  

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

и PRTR 

Данните са представени в таблица 1 от приложенията. Изчисленията са направени 

възоснова на: 

Въздух Стойностите за NOx и СO са получени като за всеки ден от съответния месец 

средната концентрация mg/Nm3 данни от СНИ се умножава по газовия поток Nm3/h. 

Полученото число се умножава по 24 часа и се дели на 106. След като се изчислят 

концентрациите за всеки ден от дадения месец, се събират и се получава стойността за 

месеца. Получените стойности за 12 месеца се събират и се получават годишните 

количества за NOx и СO (от СНИ). Всички изчисления и примери са дадени на стр. 

48-49, както и на оптичен носител 

 

Води средната концентрация (mg/dm3) се умножава по количеството вода за година и 

се дели на 103. Пример за начина на изчисление е даден на стр. 50. 

 

 

     4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 

 

– съгласно Условие 9.4.2. от КР – няма оплаквания за миризми в резултат от дейността 

на площадката 

– съгласно Условие 9.6.1. от КР – от 15.08.2005 г. се извършват непрекъснати 

измервания на емисии на вредни вещества на изпускащи устройства №№ 2 и 3 (ЕК 

№№ 7, 8 и 9). В края на месец август 2011 г. ЕК № 6 е присъединен към 

съществуващата система за СНИ на ЕК №№ 7, 8 и 9. 

От 13.09.2011 г. се извършват и непрекъснати измервания на  емисии на вредни 

вещества от водогрейния блок – ВК №№  1, 2, 3, 4 и 6. 

– съгласно Таблица 9.6.1. – мониторинг на изпускащо устройство № 1 – не е 

извършено измерване на ВК № 5, тъй като през 2016 г. котелът не е бил в работа. 

– съгласно Таблица 9.6.1.1. от КР са направени периодични измервания през 2016 г., на 

изпускащи устройства №№ 2 и 3, с измерване на котлите, които в момента са били в 

работа.   

– През 2016г. са направени 2 периодични измервания на SOx и прах в изходящите 

димни газове от фирма “ВЕЗЕЛ” ЕООД. 

На 18.03.2016 г. е извършено СПИ на енергийни котли №№ 8 и 9 към изпускащо 

устройство  № 3. 

 На 16.12.2016 г. е извършено СПИ на енергиинр котли №№ 6 и 9 и водогреен котел 

№ 4 към изпускащи устройства № № 2 и 3. 

В ТЕЦ “София” се извършват денонощни измервания на изходящите димни газове към 

изпускащи устройства №№ 2 и 3. След влизане в сила на новите норми за NOx (200 mg), 

се наблюдават по – високи стойности за показателя при енергийните котли. Тези 

превишения се дължат на горивният процес и горивната система на енергийния блок.  

- Няма наличие на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно 

миришещи вещества на площадката. 

 

 

Анормални режими на работа  

 

    През 2016 г. има превишения на НДЕ за NOx на енергийната част през месец януари, 

февруари, март, април, ноември и декември, дължащи се на  промени в режима на работа 

на горивната уредба на съоръженията в централата.  



 

Годишен Доклад  за изпълнение на дейностите през 2016 г., за които е предоставено КР № 43/2005 г. на ТЕЦ “София”  11 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води   
 

      В Пречиствателна станция на ТЕЦ “София” постъпват следните потоци замърсени 

отпадъчни води:  

– Химически замърсените води (ХЗВ);  

– Омаслени води (ОВ);  

– Дъждовни (Повърхностни) отпадъчни води;  

– Битови отпадъчни води.  

    Тези потоци води (след преминаване през пречиствателни съоръжения) се обединяват в 

изходна канализационна шахта и от там се заустват в градската канализационна мрежа към 

ГПСОВ “Кубратово”. От юни 2003 г. ТЕЦ “София” има разрешително № 1010/2003г. от 

“Софийска вода” АД гр. София за включване към уличната канализация на изграденото 

канализационно отклонение.  

 

– Химически замърсени води (ХЗВ) – генерират се от водоподготвителната инсталация 

(ВПИ) в цеха за химическа водоочистка. Поради факта, че повечето води имат кисел 

характер, алкалните потоци не се третират допълнително с реагенти, а се изчаква 

съответния кисел отпадъчен поток и така се постига взаимна неутрализация. При този 

подход не се използва изобщо сярна киселина, което води и до намаляване на 

натовареността с неутрални соли на отпадъчните води.  

 

– Омаслени води (ОВ) – генерират се от: охлаждане на турбини; охлаждане на помпи 

от цеховете; мазутно стопанство – от подгряване на мазут с пара и сепариране; 

промивки на котлите; обваловки на трансформатори против маслени течове; миене на 

автомобили в гаража. Те са замърсени с нефтопродукти, които на вход на 

пречиствателната станция варират нормално от 1.0 – 10.5 мг/дм
3
.  

 

– Дъждовни (Повърхностни) отпадъчни води – на територията на ТЕЦ “София” няма 

изградена самостоятелна канализация за дъждовните води. Те посредством смесената 

канализация се отвеждат към пречиствателната станция в комбинираното съоръжение 

за пречистване на омаслени води, което се състои от черпателен резервоар, 

задържателен резервоар и събирателен резервоар за нефтопродукти. Поради релефа 

на терена тези води се събират не само от площадката на ТЕЦ, но и от съседните 

улици и надлез "Надежда". 

Дъждовните води от разтоварището за мазут първоначално минават през сепарираща 

шахта, а омаслените води от трансформаторите и масленото стопанство през 

маслоуловителни ями, след което се изпращат към ПСОВ на ТЕЦ “София”. 

 

– Битовите отпадъчни води се генерират от санитарните помещения за работниците, 

административната сграда и жилищата. Канализационната система е в добро 

състояние и осигурява отвеждането на водите към пречиствателната станция. 

Съществуват отделни канали за битови води, за омаслени и химически замърсени 

води. Битовите отпадъчни води постъпват в ПСОВ като самостоятелен поток в 

приемен резервоар, от където без да бъдат обработени се припомпват и смесват с 

останалите отпадъчни води и се заустват в Градски колектор. 
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Съгласно Условие 10.1.1.1. Притежателят на разрешителното извършва мониторинг 

на съоръженията в Пречиствателна станция в ТЕЦ „София”, съгласно посочените 

условия в КР № 43/2005г.  

Съгласно Условие 10.1.1.2. Притежателят прилага инструкции по условия 

10.1.1.2.1.,10.1.1.2.2. и 10.1.1.2.3. 

Съгласно Условие 10.1.3.1. На територията на ТЕЦ „София”, мястото за взимане на проби 

от отпадъчните води е на изход на Пречиствателната станция, преди водите да постъпят в 

Градския колектор. 

През 2015 г. са извършени по 2 броя анализи от акредитирани лаборатории – „Евротест 

контрол” ЕАД и от Орган за контрол от вида С – Топлофикация – звено химичен контрол. 

 

 

 

Дебити на отпадъчните води за 2016 г. 

 

 

Дебит По КР През 2016г. Съответствие 

Q ср. час/ м3 -          88,08 м3/ час - 

Q ср. ден/ м3    2 328 м3/ ден 2 114 м3/ ден Да 

Q ср. год/ м3 850 000 м3/ год.      773 724 м3/ год. Да 
 

 
 

Г    Р    А    Ф    И    К 

за собствен (вътрешен) мониторинг на компонент “Води”  

на Пречиствателна станция – 2016 г. 
 

 

 

 

Контролиран поток Показатели Периодичност 

І. Технологичен поток Омаслени 

води 

  

1. Вход Омаслени води или НУ 
рН, t оC на два часа 

НП,  мг/дм3 на 6 часа 

2. Изход Омаслени води или НУ 
рН,  t оC на два часа 

НП,  мг/дм3 на 6 часа 

3. МС(мазутно стопанство) НП,  мг/дм3 при необходимост 

ІІ. Технологичен поток Химически 

замърсени води 

  

1. Изравнител - Усреднител 

рН – отчет на изход 

/непрекъснато измерване/ 

при отворени 

изходящи 

дренажни шибъри 

– на 1/2 час 

Киселинност,  мгЕ/дм3 при неутрализация 

ІІІ. Изход ПСОВ – ГК/ смесен поток/   

1. Заустени води – ГК. 

рН, t оC Контролен анализ 

дневна 

лаборатория 
НП,  мг/дм3 

Неразтворени в-ва,  мг/дм3 при необходимост 
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Брой проби/2016 г. 

 

                     брой проби 

 

 

технол.поток 

брой 

проби рН, 

t 0C 

брой  

проби 

НП 

mg/dm3 

брой 

проби 

НВ 

mg/dm3 

брой 

проби 

ПО 

mg/dm3 

брой 

проби 

Fe- 

mg/dm3 

брой 

проби 

SO4
2- 

mg/dm3 

Вход „Омаслени води” 4 392 1 464 - - - - 

Изход „Омаслени води” 4 392 1 464 - - - - 

Изход „Изравнител-

Усреднител” 
255 - - - - - 

Заустени води ПСОВ-

Гр.колектор 
396 42 18 18 18 18 

 
НП-нефтопродукти 

НВ-неразтворени вещества 

ПО-перманганатна окисляемост mgO2/dm3 

К-киселинност 

 

 

 

 

По Условие 10.6.3. Няма превишаване на стойностите. 

По Условие 10.6.4. Няма регистрирани течове. 

По Условие 10.6.5. Вещества и техните изчислени годишни количества, свързани с 

прилагането на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ). 

 

 

 

 

Замърсители Кg/год. 

Мед 7,89  

Хром  0,77 

Цинк 4,56 
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4.4. Управление на отпадъците 

 

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

генерирани от производствената дейност на ТР „София”, се извършва съгласно Условие 11. 

от КР № 43/2005г. издадено от МОСВ. На територията на ТЕЦ „София”са изградени 

площадки за временно съхранение на отпадъците. 

 

 

Информация за отпадъците предадени за обезвреждане/оползотворяване извън 

площадката 
 

Наименование 

на отпадъка 

Код на 

отпадъка 

Име на оператора, 

извършващ 

операцията 

Код на 

извършената 

операция 

(D/R) 

Предадено 

количество 

(тона) 

Нехлорирани 

изолационни и 

топлопредаващи 

масла на минерална 

основа 

13 03 07* 
„СТИЙЛ ТРЕЙД 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
D 0,450 

Утайки от 

маслоуловителни 

шахти (колектори) 

13 05 03* „ЕУРОЗАК” ООД D 0,030 

Изолационни 

материали, различни 

от упоменатите в 17 

06 01 и 17 06 03 

17 06 04 „Софинвест” ЕООД D 0,880 

Смесени отпадъци от 

строителство и 

събаряне, различни от 

упоменатите в 17 09 

01*, 17 09 02* и 17 09 

03* 

17 09 04 „Софинвест” ЕООД D 2 154,798  

 

 

По Условие 11.9.1. – Обобщена информация за контрол, измерване и анализи на отпадъците 

– контролът и измерването на отпадъците в ТЕЦ „София” се извършва съгласно 

утвърдени инструкции и се отразява в таблици и протоколи съгласно указаните 

срокове. 

– на площадката на ТЕЦ „София“ не е извършван анализ, поради отсъствието на 

отпадъци с огледален код. 
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По 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 

производ-

ствения 

отпадък 

Код на 

отпадъ

ка 

Количество 

2016 

Количество, 

норма КР 

Предадено 

количество 

(тона) 

2016 

Съответ-

ствие 

Да/Не t/y t/MWh t/y t/MWh 

Утайки от 

водни разтвори 

при почистване 

на котли, 

различни от 

упоменатите в 

10 01 22* 

10 01 23 0,000 0,000 1,5 
1,05х10-

6 
0,000 Да 

Облицовъчни и 

огнеупорни 

материали от 

неметалургичн

и процеси, 

различни от 

упоменатите в 

16 11 05* 

16 11 06 0,000 0,000 3 m3 

2,1х10-6 

m3/MW

h 

0,000 Да 

Отпадъци от 

цветни метали 
19 10 02 0,000 0,000 2 1,4 х10-6 0,000 Да 

Отпадъци от 

желязо и 

стомана 

19 10 01 9,049 0,502 х10-5 200 6,3х10-5 0,000 Да 

Наситени или 

отработени 

йонообменни 

смоли 

19 09 05 0,000 0,000 11 m3 

7,7х10-6 

m3/MW

h 

0,000 Да 

 

 
Таблица 11.1.2. Общи производствени отпадъци 

Вид на 

производствения 

отпадък 

Код на 

отпадъка 

Количество 

2016 

Количество, 

норма КР 

Предадено 

количество 

(тона) 

2016 

Съответствие 

Да/ Не 

t/y t/y 
Стърготини, 

стружки и изрезки 

от черни метали 

12 01 01 0,625 2,5 0,000 Да 

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от цветни метали 

12 01 03 0,005 0,2 0,000 Да 

Излезли от 

употреба гуми 
16 01 03 0,040 0,8 0,000 Да 

 



 

Годишен Доклад  за изпълнение на дейностите през 2016 г., за които е предоставено КР № 43/2005 г. на ТЕЦ “София”  16 

Таблица 11.2. Битови отпадъци 

Вид на 

производствения 

отпадък 

Код на 

отпадъка 

Количество 

2016 

Количество, 

норма КР 

Предадено 

количество 

(тона) 

2016 

Съответствие 

Да/ Не 

t/y t/y 

Хартия и картон 20 01 01 0,012 3 0,000 Да 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 8,500 50 8,500 Да 

 

Таблица 11.3.1. Опасни отпадъци от инсталацията попадаща в обхвата на  

Приложение № 4 на ЗООС 

 

Вид на 

производ-

ствения 

отпадък 

Код на 

отпадъка 

Количество 

2016 

Количество, 

норма КР 

Предадено 

количество 

(тона) 

2016 

Съответ-

ствие 

Да/Не t/y t/MWh t/y t/MWh 

Увлечена/летя

ща пепел и 

пепел от 

котли за 

изгаряне на 

течно гориво 

(пепел и 

сажди от 

изгаряне на 

мазутно 

гориво) 

10 01 04* 0,000 0,000 1 7х10-7 0,000 Да 

Нехлорирани 

моторни, 

смазочни и 

масла за 

зъбни 

предавки на 

минерална 

основа 

13 02 05* 0,020 0,011 х10-7 0,25 0,119 х10-7 0,000 Да 

Нехлорирани 

изолационни 

и 

топлопредава

щи масла на 

минерална 

основа 

13 03 07* 0,450 0,00000025 5 0,000002 0,450 Да 

Утайки от 

пречистване 

на отпадъчни 

води на 

мястото на 

образуване, 

съдържащи 

опасни 

вещества 

10 01 20* 0,000 0,000 
150 

m3 

2,1х10-6  

m3/MWh 
0,000 Да 

Утайки от 

маслоуловите

лни шахти 

(колектори) 

13 05 03* 0,030 0,016х10-7 1 7х10-7 0,030 Да 
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Газьол, 

котелно и 

дизелово 

гориво 

13 07 01* 0,000 0,000 5 # 0,000 Да 

Отпадъци, 

съдържащи 

масла и 

нефтопродукт

и 

16 07 08* 0,000 0,000 5 m3 
3,5х10-6  

m3/MWh 
0,000 Да 

 

 

Таблица 11.3.2. Общи опасни отпадъци 

Вид на 

производствения 

отпадък 

Код на 

отпадъка 

Количество 

2016 

Количество, 

норма КР 

Предадено 

количество 

(тона) 

2016 

Съответствие 

Да/ Не 

t/y t/y 
Утайки от 

пречистване на 

отпадъчни води на 

мястото на 

образуване, 

съдържащи опасни 

вещества 

10 01 20* 0,000 150 m3/y 0,000 Да 

Оловни 

акумулаторни 

батерии 

16 06 01* 0,020 0,6 0,000 Да 

Изолационни 

материали, 

съдържащи азбест 

17 06 01* 0,000 0,5 0,000 Да 

Асфалтови смеси, 

съдържащи 

каменовъглен 

катран 

17 03 01* 0,000 0,5 0,000 Да 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* 0,0541 0,2 0,000 Да 

 

 

Таблица 11.4. Строителни отпадъци 

Вид на 

производствения 

отпадък 

Код на 

отпадъка 

Количество 

2016 

Количество, 

норма КР 

Предадено 

количество 

(тона) 

2016 

Съответствие 

Да/ Не 

t/y t/y 

Стъкло 17 02 02 0,025 1,5 0,000 Да 

Мед, бронз и 

месинг 
17 04 01 0,000 1 0,000 Да 

Желязо и стомана 17 04 05 0,000 10 0,000 Да 

Изолационни 

материали, 

различни от 

17 06 04 0,880  20 0,880 Да 
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упоменатите в 17 

06 01 и 17 06 03 

Смесени отпадъци 

от строителство и 

събаряне, различни 

от упоменатите в 

17 09 01*, 17 09 

02* и 17 09 03* 

17 09 04 2 154,798  3000 2 154,798 Да 

 

За изтеклата 2016 г. няма несъответствия с нормите по КР № 43/ 2005г. 

 

 

 

Докладване по ЕРИПЗ за 2016 г. – общото количество пренесени отпадъци от 

площадката на ТЕЦ „София” на територията на страната са: 

Опасни отпадъци – 0,480 т. са пренесени от площадката на ТЕЦ „София” на 

територията на страната. 

Неопасни отпадъци – 2 155,678 т. Количеството надвишава праговите количества по 

Регламент 166/ 2006 г., които за не опасни отпадъци са 2 000 тона.  

 

 

 

4.5. Шум 

 

През 2016 г. е направено измерване на шум в околната среда излъчван от площадката 

на ТЕЦ „София” дневно и вечерно.  

 
 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  

 

През 2016 г. не са правени анализи на почвите. Последните анализи на почвите са 

правени през 2014 г. Взети почвени проби за анализ на почвите в два профила (от 0 до 10 

см и от 10 до 40 см), от 3 броя мониторингови пункта от акредитирана лаборатория за 

изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ”. Два от показателите са изпитвани в акредитирана 

изпитвателна лаборатория „Евротест – Контрол”ЕАД.   

 

През 2016 г. са извършени анализи на подземните води от 4 броя мониторингови пункта 

(МП) от лаборатория за изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” към „Пехливанов 

Инженеринг” ООД – София. 

По предписание на Басейнова Дирекция се извършват учестени анализи на 

подземните води от 4-те мониторинговите пункта. 

 

Всички инструкции по Условие 13., се изпълняват.  

Няма данни за разливи и замърсявания на почвите и подземните води през 2016 г. 
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5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие 

с условията на КР (ИППСУКР) 
 

По т. 1. от инвестиционната програма на ТЕЦ “София” – ВК № 3 е реконструиран и е 

въведен в експлоатация. Представен е Протокол от проведена ДПК за въвеждане в 

експлоатация.   
 

По т. 2. от инвестиционната програма на ТЕЦ “София” – Изграждане на система за 

мониторинг на изходящите димни газове на ТЕЦ “София” – Системата е изградена и е 

пусната в работа от 15.08.2005 г. Срокът по КР № 43 е спазен.  
От края на месец август 2011 г. ЕК № 6 е присъединен към съществуващата система за 

непрекъснати измервания на ЕК №№ 7, 8 и 9.  

На 13.09.2011 г. е пусната в работа система за непрекъснато измерване на изходящите газове 

и на Водогреен блок -  ВК №№ 1, 2, 3 , 4 и 6. 

 

По т. 3. В инвестиционната програма на Топлофикация „София” ЕАД за 2017 г. е заложена 

реконструкция на ЕК № 9, състояща се в изграждане на утализационна инсталация към ЕК № 

9.  

 

По т. 4. Дейността е приключена. 

Резервоари №№ 5, 6 и 7 са снабдени с обваловки, чийто обем може да поеме количеството на 

съответния резервоар.  

 

По т. 5. В инвестиционната програма на Топлофикация „София” ЕАД за 2017 г. е заложена 

цялостна реконструкция на ЕК 200 t/h ст. № № 7 8 
 

 

   6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях 

Операторът не е вземал решение за временно прекратяване на дейността на инсталациите 

или части от тях. 
 

 

 

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения  
 

7.1. Аварии 
 

През 2016 г. не са констатирани аварии.  
 

 

 

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

които е издадено КР 
 
През 2016 г. е имало няколко оплаквания в РИОСВ – София и , от шум свързан с 
дейността на ТЕЦ “София”. 
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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 № 43/2005.г.  

на     ТЕЦ “София”- Топлофикация София”-ЕАД 
                 (посочва се името на обекта и неговия оператор) 

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

от този доклад на трети лица. 

 

 

 

 

 

Подпис:        Дата: 29.03.2017 г.  
(упълномощено от организацията лице) 

Име на подписващия: Васил Ковачев 

Длъжност в организацията: Директор на  ТР “София” 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ: 
 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 
 

№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 

(колона 1) 
Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

Праг за 

производство

, обработка 

или употреба 

(колона 3) 

във въздух 

(колона 1а) 

във 

води 

(колона 

1b) 

в почва 

(колона 

1с) 

 
  

kg/год. 
kg/год

. 
kg/год. kg/год. kg/год. 

1. 74-82-8 Метан (СН4) 100 000 – – – * 

2. 630-08-0 
Въглероден  

оксид (СО) 

29 734,72 
общо от СНИ (ЕК)+ 

СНИ (ВВК)  
– – – * 

3. 124-38-9 
Въглероден 

диоксид (СО2) 
402 095 073  – – – * 

4.  

Хидро-флуоро-

въглероди 

(HFCs)  

100 – – – * 

5. 
10024-97-

2  

Диазотен 

оксид (N2O)  
10000 – – – * 

6. 
7664-41-

7  

Амоняк (NH3)  
10000    10000 

7.  

ЛОС без 

метан 

(NMVOC)  

100 000 – – – * 

8.  

Азотни 

оксиди 

(NOX/NO2)  

584 898,22 
общо от СНИ (ЕК)+ 

СНИ (ВВК)  
– – – * 

9.  
Перфлуоровъглер

од и (PFCs)  
100 – – – * 

10. 
2551-62-

4  

Серен 

хексафлуорид 

(SF6)  

50 – – – * 

11.  
Серни оксиди 

(SOX/SO2) 
- – – – * 

12.  Общ азот  – 50000 50000 10000 10000 

13.  Общ фосфор  – 5000 5000 10000 10000 

14.  

Хидрохлорофлуо

ро-въглероди 

(HCFCs)  

1 – – 100 10000 

15.  

Хлорофлуоро-

въглероди 

(CFCs)  

1 – – 100 10000 

16.  

Халогенни 

въглеводоро

ди  

1 – – 100 10000 

17. 
7440-38-

2  

Арсен и 

съединенията 

му (като As)  

20 5 5 50 50 

18. 
7440-43-

9  

Кадмий и 

съединения 
10 5 5 5 5 
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№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 

(колона 1) 
Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

Праг за 

производство

, обработка 

или употреба 

(колона 3) 

във въздух 

(колона 1а) 

във 

води 

(колона 

1b) 

в почва 

(колона 

1с) 

 
  

kg/год. 
kg/год

. 
kg/год. kg/год. kg/год. 

(като Cd)  

19. 
7440-47-

3  

Хром и 

съединенията 

му (като Сг)  

100 0,77 

 

50 

 

200 10000 

20. 
7440-50-

8  

Мед и 

съединенията 

му (като Си)  

100 7,89 50 500 10000 

21. 
7439-97-

6  

Живак и 

съединенията 

му (като Hg)  

10 1 1 5 5 

22. 
7440-02-

0  

Никел и 

съединенията 

му (като Ni)  

50 20 20 500 10000 

23. 
7439-92-

1  

Олово и 

съединенията 

му (като РЬ)  

200 20 20 50 50 

24. 
7440-66-

6  

Цинк и 

съединенията 

му (като Zn)  

200 4,56 100 1000 10000 

25. 
15972-

60-8  

Алахлор  
– 1 1 5 10000 

26. 309-00-2  Алдрин  1 1 1 1 1 

27. 
1912-24-

9  

Атразин  
– 1 1 5 10000 

28. 57-74-9  Chlordane  1 1 1 1 1 

29. 143-50-0  Chlordecone  1 1 1 1 1 

30. 470-90-6  Chlorfenvinphos  – 1 1 5 10000 

31. 
85535-

84-8  

Хлороалкани,  

С 10-С13  
– 1 1 10 10000 

32. 
2921-88-

2  

Chlorpyrifos  
– 1 1 5 10000 

33. 50-29-3  DDT  1 1 1 1 1 

34. 107-06-2  

1,2-

дихлоретан 

(EDC)  

1000 10 10 100 10000 

35. 
75-09-2  Дихлорметан 

(DCM)  
1000 10 10 100 10000 

36. 60-57-1  Dieldrin  1 1 1 1 1 

37. 330-54-1  Diuron  – 1 1 5 10000 

38. 115-29-7  Ендосулфан  – 1 1 5 10000 

39. 72-20-8  Ендрин  1 1 1 1 1 

40.  

Халогенирани 

орган, съедин. 

(като АОХ)  

– 1000 1000 1000 10000 

41. 76-44-8  Хептахлор  1 1 1 1 1 
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№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 

(колона 1) 
Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

Праг за 

производство

, обработка 

или употреба 

(колона 3) 

във въздух 

(колона 1а) 

във 

води 

(колона 

1b) 

в почва 

(колона 

1с) 

 
  

kg/год. 
kg/год

. 
kg/год. kg/год. kg/год. 

42. 118-74-1  
Хе кс ахлор 

бензол (НСВ)  
10 1 1 1 5 

43. 87-68-3  
Хексахлорбутад

иен (HCBD)  
– 1 1 5 10000 

44. 608-73-1  

1,2,3,4,5,6-

хексахлор 

циклохексан 

(НСН)  

10 1 1 1 10 

45. 58-89-9  Lindane  1 1 1 1 1 

46. 
2385-85-

5  

Mirex  
1 1 1 1 1 

47.  

PCDD +PCDF 

(диоксини и 

фурани) (като 

Teq)  

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

48. 
608-93-5  Пентахлор 

бензол  
1 1 1 5 50 

49. 87-86-5  
Пентахлор 

фенол (РСР)  
10 1 1 5 10000 

50. 
1336-36-

3  

Полихлорира

ни бифенили 

(PCBs)  

0.1 0.1 0.1 1 50 

        

51. 122-34-9  Simazine  – 1 1 5 10000 

52. 127-18-4  
Тетрахлоретил

ен (PER)  
2000 – – 1000 10000 

53. 56-23-5  
Тетрахлормет

ан (ТСМ)  
100 – – 1000 10000 

54. 
2002г.-

48-1  

Трихлорбенз

оли (TCBs)  
10 – – 1000 10000 

55. 
71-55-6  1, 1, 1-

трихлоретан  
100 – – 1000 10000 

56. 79-34-5  

1,1,2,2-

тетрахлоре

тан  

50 – – 1000 10000 

57. 79-01-6  Трихлоретилен  2000 – – 1000 10000 

58. 67-66-3  Трихлоро метан  500 – – 1000 10000 

59. 
8001-35-

2  

Toxaphene  
1 1 1 1 1 

60. 75-01-4  Винилхлорид  1000 10 10 100 10000 

61. 120-12-7  Антрацен  50 1 1 50 50 

62. 71-43-2  Бензол  1000 

200 

(като 

ВТЕХ) 

а/ 

200 

(като 

ВТЕХ) 

а/ 

2000 (като 

ВТЕХ) а/ 
10000 
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№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 

(колона 1) 
Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

Праг за 

производство

, обработка 

или употреба 

(колона 3) 

във въздух 

(колона 1а) 

във 

води 

(колона 

1b) 

в почва 

(колона 

1с) 

 
  

kg/год. 
kg/год

. 
kg/год. kg/год. kg/год. 

63.  

Бромиран

и 

дифенилет

ери 

(PBDE)  

– 1 1 5 10000 

64.  

Nonylphenol 

ethoxylates 

(NP/NPEs) и 

свързаните 

съедин.  

– 1 1 5 10000 

65. 100-41-4  Етилов бензол  – 

200 

(като 

ВТЕХ) 

а/ 

200 

(като 

ВТЕХ) 

а/ 

2000 (като 

ВТЕХ) а/ 
10000 

66. 75-21-8  Етиленов оксид  1000 10 10 100 10000 

67. 
34123-

59-6  

Isoproturon  
– 1 1 5 10000 

68. 91-20-3  Нафталин  100 10 10 100 10000 

69.  

Съединения на 

Organotin (като 

общ Sn) 

– 50 50 50 10000 

70. 117-81-7  

Di-(2-ethyl 

hexyl) 

phthalate 

(DEHP)  

10 1 1 100 10000 

71. 108-95-2  
Феноли (като 

общ С)  
– 20 20 200 10000 

72.  

Полициклични 

ароматни 

въглеводо-роди 

(PAHs)b/  

50 5 5 50 50 

73. 108-88-3  Толуол  – 

200 

(като 

ВТЕ

Х)а/ 

200 

(като 

ВТЕХ)а/ 

2000 (като 

ВТЕХ)а/ 
10000 

74.  

Tributylti

n и 

неговите 

съедине

ния  

– 1 1 5 10000 

75.  

Triphenylti

n и 

неговите 

съединени

я  

– 1 1 5 10000 



 

Годишен Доклад  за изпълнение на дейностите през 2016 г., за които е предоставено КР № 43/2005 г. на ТЕЦ “София”  25 

№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове 

(колона 1) 
Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

Праг за 

производство

, обработка 

или употреба 

(колона 3) 

във въздух 

(колона 1а) 

във 

води 

(колона 

1b) 

в почва 

(колона 

1с) 

 
  

kg/год. 
kg/год

. 
kg/год. kg/год. kg/год. 

76. 

 Общ органичен 

въглерод (ТОС) 

(като общ С или 

ХПК/3) 

– 50000 – – ** 

77. 
1582-09-

8  

Trifluralin  
– 1 1 5 10000 

78. 
1330-20-

7  
Xylenes  – 

200 

(като 

ВТЕХ) 

а/ 

200 

(като 

ВТЕХ)а/ 

2000 (като 

ВТЕХ)а/ 
10000 

79.  
Хлориди  

(като общ С1) 
– 2 млн. 2 млн. 2 млн. 10000с/ 

80.  

Хлор и 

неорганични 

съединения (като 

НС1) 

10000 – – – 10000 

81. 
1332-21-

4  

Азбест  
1 1 1 10 10000 

82.  
Цианиди (като 

общ CN) 
– 50 50 500 10000 

83.  
Флуориди (като 

общ F) 
 2000 2000 10000 10000с/ 

84.  

Флуор и 

неорганични 

съединения (като 

HF) 

5000    10000 

85. 
74-90-8  Циановодород 

(HCN) 
200    10000 

86.  

Фини прахови 

час- тици <10um 

(РМ10) 

- – – – * 
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Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 
 

Периодични измервания: 
 

 

 

Протокол № 247/ 18.03.2016 г. – Парогенератор № 8 – ляв газоход/ десен газоход 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

SO2 mg/Nm3 35 – <1 
Два пъти в 

годината. 

Да 

100% 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 5 – <1,0 
Да 

100% 

 

Протокол № 246/ 18.03.2016 г. – Парогенератор № 9 – ляв газоход/ десен газоход 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

SO2 mg/Nm3 35 – <1 
Два пъти в 

годината. 

Да 

100% 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 5 – <1,0 
Да 

100% 

 

 

Протокол № 1047/ 16.12.2016 г. – Парогенератор № 6 – ляв газоход/ десен газоход 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

SO2 mg/Nm3 35 – <3 
Два пъти в 

годината. 

Да 

100% 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 5 – <1,0 
Да 

100% 

 

Протокол № 1046/ 16.12.2016г. – Парогенератор № 9 – ляв газоход/ десен газоход 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

SO2 mg/Nm3 35 – <3 
Два пъти в 

годината. 

Да 

100% 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 5 – <1,0 
Да 

100% 
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Протокол № 1048/ 16.12.2016 г. – Водогреен котел /ВК/ № 4 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

SO2 mg/Nm3 35 – <3 
Два пъти в 

годината. 

Да 

100% 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 5 – <1,0 
Да 

100% 
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Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. януари 2016 г. – Енергийна част 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

СО mg/Nm3 100 7,25 – 

Непрекъснат  

Да 

100 % 

SO2 mg/Nm3 35 – – – 

NOx mg/Nm3 200 273,712 – 
Не 

36,9 % 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 – – – – 

 

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. февруари 2016г. – Енергийна част 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

СО mg/Nm3 100 11,28 – 

Непрекъснат  

Да 

100 % 

SO2 mg/Nm3 35 – – – 

NOx mg/Nm3 200 289,051 – 
Не 

44,5 % 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 – – – – 

 

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. март 2016 г. – Енергийна част 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

СО mg/Nm3 100 12,96 – 

Непрекъснат  

Да 

100 % 

SO2 mg/Nm3 35 - – – 

NOx mg/Nm3 200 285,39 – 
Не 

42,7 % 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 – – – – 
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           Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. април 2016 г. – Енергийна част 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

СО mg/Nm3 100 6,80 – 

Непрекъснат  

Да 

100 % 

SO2 mg/Nm3 35 - – – 

NOx mg/Nm3 200 217,18 – 
Не 

8,5 % 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 – – – – 

 

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. май 2016 г. – Енергийна част 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

СО mg/Nm3 100 20,995 – 

Непрекъснат  

Да 

100 % 

SO2 mg/Nm3 35 – – – 

NOx mg/Nm3 200 169,81 – 
Да 

100 % 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 – – – – 

 

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. юни 2016 г. – Енергийна част 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

СО mg/Nm3 100 16,89 – 

Непрекъснат  

Да 

100 % 

SO2 mg/Nm3 35 – – – 

NOx mg/Nm3 200 164,02 – 
Да 

100 % 

 
Прах/ФПЧ mg/Nm3 – – – – 
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Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. юли 2016 г. – Енергийна част 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

СО mg/Nm3 100 10,91 – 

Непрекъснат  

Да 

100 % 

SO2 mg/Nm3 35 – – – 

NOx mg/Nm3 200 98,43 – 
Да 

100 % 

 
Прах/ФПЧ mg/Nm3 – – – – 

 

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. август 2016 г. – Енергийна част 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

СО mg/Nm3 100 6,53 – 

Непрекъснат  

Да 

100 % 

SO2 mg/Nm3 35 – – – 

NOx mg/Nm3 200 100,06 – 
Да 

100 % 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 – – – – 

 

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. септември 2016 г. – Енергийна част 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

СО mg/Nm3 100 7,87 – 

Непрекъснат  

Да  

100 % 

SO2 mg/Nm3 35 – – – 

NOx mg/Nm3 200 131,66 – 
Да  

100 % 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 – – – – 
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Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. октомври 2016 г. – Енергийна част 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

СО mg/Nm3 100 10,45 – 

Непрекъснат  

Да 

100 % 

SO2 mg/Nm3 35 – – – 

NOx mg/Nm3 200 191,92 – 
Да 

100 % 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 – – – – 

 

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. ноември 2016 г. – Енергийна част 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

СО mg/Nm3 100 8,55 – 

Непрекъснат  

Да 

100 % 

SO2 mg/Nm3 35 – – – 

NOx mg/Nm3 200 246,288 – 
Не 

23% 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 – – – – 

 

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. декември 2016 г. – Енергийна част 

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

СО mg/Nm3 100 6,43 – 

Непрекъснат  

Да 

100 % 

 
SO2 mg/Nm3 35 – – – 

NOx mg/Nm3 200 276,63 – 
Не 

38,3 % 

 
Прах/ФПЧ mg/Nm3 – – – – 
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Водогреен блок 
 

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. януари 2016 г.  

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

СО mg/Nm3 100 0,00 – 

Непрекъснат  

Да  

100 % 

SO2 mg/Nm3 35 – – – 

NOx mg/Nm3 200 0,00 – 
Да  

100 % 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 – – – – 

 

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. февруари 2016 г.  

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

СО mg/Nm3 100 0,00 – 

Непрекъснат  

Да  

100 % 

SO2 mg/Nm3 35 – – – 

NOx mg/Nm3 200 0,00 – 
Да  

100 % 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 – – – – 

 

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. март  2016 г.  

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

СО mg/Nm3 100 0,00 – 

Непрекъснат  

Да  

100 % 

SO2 mg/Nm3 35 – – – 

NOx mg/Nm3 200 0,00 – 
Да  

100 % 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 – – – – 
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Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. април  2016 г.  

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

СО mg/Nm3 100 0,00 – 

Непрекъснат  

Да  

100 % 

SO2 mg/Nm3 35 – – – 

NOx mg/Nm3 200 0,00 – 
Да  

100 % 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 – – – – 

 

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. май 2016 г.  

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

СО mg/Nm3 100 0,00 – 

Непрекъснат  

Да  

100 % 

SO2 mg/Nm3 35 – – – 

NOx mg/Nm3 200 0,00 – 
Да  

100 % 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 – – – – 

 

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. юни 2016 г.  

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

СО mg/Nm3 100 0,007 – 

Непрекъснат  

Да  

100 % 

SO2 mg/Nm3 35 – – – 

NOx mg/Nm3 200 117,94 – 
Да  

100 % 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 – – – – 
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Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. юли 2016 г.  

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

СО mg/Nm3 100 7,70 – 

Непрекъснат  

Да 

100 % 

SO2 mg/Nm3 35 – – – 

NOx mg/Nm3 200 114,83 – 
Да  

100 % 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 – – – – 

 

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. август 2016 г.  

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

СО mg/Nm3 100 11,83 – 

Непрекъснат  

Да 

100 % 

SO2 mg/Nm3 35 – – – 

NOx mg/Nm3 200 125,74 – 
Да  

100 % 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 – – – – 

 

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. септември 2016 г.  

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

СО mg/Nm3 100 7,41 – 

Непрекъснат  

Да  

100 % 

SO2 mg/Nm3 35 – – – 

NOx mg/Nm3 200 126,64 – 
Да  

100 % 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 – – – – 
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Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. октомври 2016 г.  

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

СО mg/Nm3 100 10,27 – 

Непрекъснат  

Да  

100 % 

SO2 mg/Nm3 35 – – – 

NOx mg/Nm3 200 112,89 – 
Да  

100 % 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 – – – – 

 

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. ноември 2016 г.  

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

СО mg/Nm3 100 15,62 – 

Непрекъснат  

Да 

100 % 

SO2 mg/Nm3 35 – – – 

NOx mg/Nm3 200 101,39 – 
Да 

100 % 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 – – – – 

 

Собствен Непрекъснат Мониторинг – м. декември 2016 г.  

 

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг 
Честота на 

мониторинг *' 

Съответствие 

Брой/% Непрекъснат 

мониторинг 

Периодичен 

мониторинг 

СО mg/Nm3 100 12,95 – 

Непрекъснат  

Да 

100 % 

SO2 mg/Nm3 35 – – – 

NOx mg/Nm3 200 112,03 – 
Да 

100 % 

Прах/ФПЧ mg/Nm3 – – – – 

 

*Забележка: От месец ноември 2015г. до 29.06.2016г. системата за СНИ на 

Водогрейния блок – не е работила! Повреда в газанализатора.
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-

фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация 

 

1. Протокол № С–2–209/ 22.06.2016 г. – „Орган за контрол от вида С – химичен 

котрол” към Топлофикация 
 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Активна реакция 
рН 

единица 
6,5 ÷ 9,0 7,78±0,04 

Два пъти 

годишно 
Да 

Неразтворени 

вещества 
mg /dm3 400 28±0,4 

Два пъти 

годишно 
Да 

БПК – – – – – 

ХПК – – – – – 

Нефтопродукти mg /dm3 15 0,50±0,07 
Два пъти 

годишно 
Да 

Хром (VI-) – – – – – 

Хром (III) – – – – – 

Мед (Cu-) mg /dm3 2,0 – 
Два пъти 

годишно 
Да 

Цинк mg /dm3 5,0 – – – 

Общо желязо (Fe-) mg /dm3 10,0 0,17±0,01 
Два пъти 

годишно 
Да 

Сулфати (SO4
2-) mg /dm3 400 71±2 

Два пъти 

годишно 
Да 
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1 А. Протокол от изпитване № 333/29.06.2016 г. – ЕВРОТЕСТ – КОНТРОЛ   ЕАД 

 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Дебит на 

отпадъчните води 
- 2,5 l/ s 

При взимане на 

пробата 
- 

Общ хром  mg /dm3 0,5 < 0,0010 Два пъти годишно Да 

Цинк mg /dm3 5,0 0,0023 Два пъти годишно Да 

Мед (Cu-) mg /dm3 2,0 0,0047 Два пъти годишно Да 

 

 

2. Протокол № С–2–409/ 05.12.2016 г. – „Орган за контрол от вида С – химичен 

котрол” към Топлофикация 
 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Активна реакция 
рН 

единица 
6,5 – 9,0 6,94±0,04 

Два пъти 

годишно 
Да 

Неразтворени 

вещества 
mg /dm3 400 32±0,5 

Два пъти 

годишно 
Да 

БПК – – – – – 

ХПК – – – – – 

Нефтопродукти mg /dm3 15 <0,50 
Два пъти 

годишно 
Да 

Хром (VI-) – – – – – 

Хром (III) – – – – – 

Мед (Cu-) mg /dm3 2,0 – 
Два пъти 

годишно 
Да 

Цинк mg /dm3 5,0 – – – 

Общо желязо (Fe-) mg /dm3 10,0 0,25±0,02 
Два пъти 

годишно 
Да 

Сулфати (SO4
2-) mg /dm3 400 100±1 

Два пъти 

годишно 
Да 
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2 А. Протокол от изпитване № 2320/ 13.12.2016 г. – ЕВРОТЕСТ – КОНТРОЛ   ЕАД 

 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Дебит на 
отпадъчните води 

- 10/ s 
При взимане на 

пробата 
- 

Общ хром  mg /dm3 0,5 < 0,0010 
Два пъти 

годишно 
Да 

Цинк mg /dm3 5,0 0,0036 
Два пъти 

годишно 
Да 

Мед (Cu-) mg /dm3 2,0 0,0055 
Два пъти 

годишно 
Да 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци 

 

Отпадък Код 

Годишно 

количество 

Годишно количество  

за единица продукт 
Временн

о 

съхране- 

ние на 

площад- 

ката* 

Транспор-

тиране - 

собствен 

транспорт/ 

външна 

фирма 

Съотве

тствие 

Количес

тва 

определ

ени  

с КР  t/y 

Реално 

измерен

о 

Количества 

определени 

с КР  

Реално 

измерено 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от 

черни 

метали 

12 01 01 2,5 0,625 – – № 17 Не Да 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от 

цветни 

метали 

12 01 03 0,2 0,005 – – № 16 Не Да 

Нехлориран

и моторни, 

смазочни 

масла за 

зъбни 

предавки на 

минерална 

основа 

13 02 05* 0,25 0,020 – – № 21  Не Да 

Нехлориран

и 

изолационни 

и 

топлопредав

ащи масла 

на 

минерална 

основа 

13 03 07* 5 0,450 – – № 6 

Да 

Транспорт 

на фирмата 

Да 

Утайки от 

маслоуловит

елни 

шахти(колек

тори) 

13 05 03* 1 0,030 – – № 8 

Да 

Транспорт 

на фирмата 

Да 

Излезли от 

употреба 

гуми 

16 01 03 0,8 0,040 – – № 19 Не Да 

Оловни 

акумулаторн

и батерии 

16 06 01* 0,6 0,020 – – № 15 Не Да 
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Стъкло 17 020 02 1,5 0,025 – – № 18 Не Да 

Изолационн

и материали 

различни от 

упоменатите 

в  

17 06 01 и 17 

06 03 

17 06 04 20 0,880 – – № 12 
Собствен 

транспорт 
Да 

Смесени 

отпадъци от 

строителство 

и събаряне, 

различни от 

упоменатите 

в 17 09 01*, 

17 09 02* и 

17 09 03*  

17 09 04 3000 
2 

154,798 
– – № 14 

Собствен 

транспорт 
Да 

Отпадъци от 

желязо и 

стомана 

19 10 01 200 9,049 6,3 х 10-5 0,502 х10-5 № 27 Не Да 

Хартия и 

картон 
20 01 01 3,000 0,012 – – № 25 Не Да 

Флуоресцент

ни тръби и 

други 

отпадъци 

съдържащи 

живак 

20 01 21* 0,2 0,0541 – – № 1 Не Да 

 

• Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка. 

 

 

За изтеклата 2016 г.няма несъответствия с нормите по КР.  
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 

 

Отпадък Код 

Оползотворява

не 

на площадката 

Обезвреждане  

на площадката 

Име на външната 

фирмата извършваща 

операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съотве

тствие 

Нехлорирани 

изолационни и 

топлопредаващи 

масла на минерална 

основа 

13 03 07* – – 
„СТИЙЛ ТРЕЙД 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
Да 

Утайки от 

маслоуловителни 

шахти(колектори) 

13 05 03* – – „ЕУРОЗАК”ООД Да 

Изолационни 

материали, 

различни от 

упоменатите в 17 

06 01 и 17 06 03 

17 06 04 – – „Софинвест” ЕООД Да 

Смесени отпадъци 

от строителство и 

събаряне, различни 

от упоменатите в 

17 09 01*, 17 09 02* 

и 17 09 03* 

17 09 04 – – „Софинвест” ЕООД Да 
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Таблица 6. Шумови емисии  

 

 

През 2016 г. са направени дневни и вечерни  измервания на шум в околната среда, 

излъчван от площадката на ТЕЦ „София”. За да бъдат спазени изискванията на  

Наредба № 54/2011г.,нощните измерванията бяха отложени за 2017г. 

 

Протокол за проведени измервания на нивата на шум № 127/1А/ 24.03.2016г. 

      Дневно измерване 

 

Точки от измервателния 

контур 

Еквивалентно ниво на шум 

Leq,dB(A) 

№ Описание 
Измерено 

ниво 
Фоново ниво 

Съответствие 

Да/Не 

1 

Северозападно от 

адменистративната 

сграда 

56,4 48,0 Да 

2 
Северозападно от 

трансформатор Т 8А 
61,3 48,0 Да 

3 

Северозападно от 

трансформатор № 4 – 

31,5 MW 

66,0 48,0 Да 

4 
Между турбинен цех и 

стара помпена станция 
70,4 48,0 Не 

5 
Северозападно от 

трансформатор Т 9 
66,7 48 Да 

6 

Северозападно от 

трансформатор 75 MVA 

№6 

63, 5 48 Да 

7 
Между турбинен цех и 

пречиствателна станция 
65,4 48 Да 

8 
Северозападно от 

пречиствателна станция 
61,0 48 Да 

9 
Пречиствателна станция 

северозападен ъгъл 
59,6 48 Да 

10 
Северно от резервоари 

за NaOH 
64,1 48 Да 

11 Водогрейни котли 66,8 48 Да 

12 Пред ГРП зад ВК №6 70,7 48 Не 

13 Източна част до ГРП 71,7 48 Не 

14 
Североизток до мазутно 

стопанство 
68,2 48 Да 

15 

Линия на мазутно 

стопанство срещу 

резервоар № 7 

64,1 48 Да 

16 

Мазутно стопанство 

между 6 и 7 мазутни 

резервоари 

59,1 48 Да 

17 
Между 5 и 6мазутни 

резервоари  
57,0 48 Да 

18 
По средата на помпена 

станция 
54,4 48 Да 

19 Югоизточен ъгъл на 56,1 48 Да 
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помпена станция 

20 
Южен ъгъл на помпена 

станция 
56,3 48 Да 

21 
Югозападно от склад и 

химически цех 
58,9 48 Да 

22 
Реагентно стопанство и 

химически цех 
55,6 48 Да 

23 Югозападно от РМЦ 55,0 48 Да 

 

 

Протокол за проведени измервания на нивата на шум № 1585 А/ 25.10.2016г.  

     Вечерно измерване 

 

Точки от 

измервателния контур 

Еквивалентно ниво на шум 

Leq,dB(A) 

№ Описание 
Измерено 

ниво 
Фоново ниво 

Съответствие 

Да/Не 

1 

Северозападно от 

адменистративната 

сграда 

41,6 39,6 Да 

2 

Северозападно от 

трансформатор Т 

8А 

46,1 40,1 Да 

3 

Северозападно от 

трансформатор № 4 

– 31,4 MW 

47,7 40,3 Да 

4 

Между турбинен 

цех и стара 

помпена станция 

51,1 42,1 Да 

5 
Северозападно от 

трансформатор Т 9 
48,2 41,9 Да 

6 

Северозападно от 

трансформатор 75 

MVA №6 

52,1 42,3 Да 

7 

Между турбинен 

цех и 

пречиствателна 

станция 

56,1 42,4 Да 

8 

Северозападно от 

пречиствателна 

станция 

54,0 42,0 Да 

9 

Северно от 

резервоари за 

NaOH към ПСОВ 

58,1 42,5 Да 

10 Водогрейни котли 61,7 42,6 Да 

11 
Пред ГРП зад ВК 

№6 
56,7 42,2 Да 

12 
Източна част до 

ГРП 
51,8 42,2 Да 

13 
Североизток до 

мазутно стопанство 
47,3 41,3 Да 

14 
Линия на мазутно 

стопанство срещу 
45,9 39,5 Да 
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резервоар № 7 

15 

Мазутно 

стопанство между 

5 и 6 мазутни 

резервоари 

48,7 39,8 Да 

16 

Между мазутни 

резервоари и нова 

помпена станция 

53,6 41,1 Да 

17 

Югоизточен ъгъл 

на нова помпена 

станция 

58,6 41,5 Да 

18 
Южен ъгъл на 

помпена станция 
56,1 41,4 Да 

19 

Югозападно от 

склад и химически 

цех 

53,4 41,2 Да 

20 

Реагентно 

стопанство и 

химически цех 

48,4 39,9 Да 

21 
Югозападно от 

РМЦ 
46,0 39,0 Да 

22 

Жилищен блок – 

ул. „История 

славянобългарска” 

блок 4 вх.Д 

44,6 38,5 Да 
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Таблица 7. Опазване на подземните води 

 

1. Протокол за вземане на извадка от води № 364Т'/ 16.09.2016 г. – Лаборатория за 

изпитване и калибриране „ЛИПГЕИ” 

 

Показател 
Точка на 

пробо- 
вземане 

Стандарти/валидиран
и методи 

  

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

ВОДНО НИВО 

 

МП – 1 – 4,31 м 

ВЕДНЪЖ 

ГОДИШНО 

 

Да 

МП – 2 – 3,85 м Да 

МП – 3 – 5,07 м Да 

МП – 4 – 4,45 м Да 

ПЕРМАНГАНАТНА 

ОКИСЛЯЕМОСТ  

МП – 1 

БДС 17.1.4.16 

7,20 mgO2/dm3 

ВЕДНЪЖ 

ГОДИШНО 

Да 

МП – 2 1,84 mgO2/ dm3 Да 

МП – 3 2,16 mgO2/ dm3 Да 

МП – 4 0,48 mgO2/ dm3 Да 

РАЗТВОРЕНИ 

ВЕЩЕСТВА 

МП – 1 

БДС 17.1.4.04 
 

1,52 mg/ dm3 

ВЕДНЪЖ 

ГОДИШНО 

Да 

МП – 2 0,61 mg/ dm3 Да 

МП – 3 0,91 mg/ dm3 Да 

МП – 4 2,66 mg/ dm3 Да 

ОБЩА ТВЪРДОСТ 

МП – 1 

ФМ 05/ 14 

18,1 mgeqv/ dm3 

ВЕДНЪЖ 

ГОДИШНО 

Да 

МП – 2 9,4 mgeqv/ dm3 Да 

МП – 3 7,1 mgeqv/ dm3 Да 

МП – 4 
8,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

mgeqv/ dm3 
Да 

СУЛФАТИ 

МП – 1 

ФМ 05/ 14 

530 mg/ dm3 

ВЕДНЪЖ 

ГОДИШНО 

Не 

МП – 2 88 mg/ dm3 Да 

МП – 3 196 mg/ dm3 Да 
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МП – 4 172 mg/ dm3 Да 

ХЛОРИДИ 

МП – 1 

ФМ 05/ 14 

25,7 mg/ dm3 

ВЕДНЪЖ 

ГОДИШНО 

Да 

МП – 2 7,3 mg/ dm3 Да 

МП – 3 20,5 mg/ dm3 Да 

МП – 4 10,0 mg/ dm3 Да 

НЕФТОПРОДУКТИ 

МП – 1 

БДС EN ISO 9377-2 

<0,02 mg/ dm3 

ВЕДНЪЖ 

ГОДИШНО 

 

Да 

МП – 2 <0,02 mg/ dm3 Да 

МП – 3 0,029 mg/ dm3 Да 

МП – 4 <0,02 mg/ dm3 Да 

НАТРИЙ 

МП – 1 

БДС EN 11885 

144 mg/ dm3 

ВЕДНЪЖ 

ГОДИШНО 

 

Да 

МП – 2 37,3 mg/ dm3 Да 

МП – 3 109,2 mg/ dm3 Да 

МП – 4 91,5 mg/ dm3 Да 

ЖЕЛЯЗО 

МП – 1 

БДС EN 11885 

0,12 mg/ dm3 

ВЕДНЪЖ 

ГОДИШНО 

Да 

МП – 2 0,63 mg/ dm3 Да 

МП – 3 0,17 mg/ dm3 Да 

МП – 4 0,16 mg/ dm3 Да 

рН 

МП – 1 

 

6,63 

ВЕДНЪЖ 

ГОДИШНО 

Да 

МП – 2 6,70 Да 

МП – 3 6,68 Да 

МП – 4 6,85 Да 

ТºС на водата 

МП – 1 

 

14,5 
ВЕДНЪЖ 

ГОДИШНО 

- 

МП – 2 17,8 - 
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МП – 3 14,8 - 

МП – 4 14,8 - 

ЕЛЕКТРО 

ПРОВОДИМОСТ 

МП – 1 

БДС EN 2788:2000                                                                                                    

1660 µS/сm 

ВЕДНЪЖ 

ГОДИШНО 

- 

МП – 2 940 µS/сm - 

МП – 3 1090 µS/сm - 

МП – 4 1090 µS/сm - 

                                               

  

 

 

Таблица 8. Опазване на почви 

 

През 2014 г. са взети почвени проби за анализ на почвите в два профила  от 3 броя 

мониторингови пункта от акредитирана лаборатория.  

 

 

 

 

Таблица 9. Аварийни ситуации 

 

Дата на 

инцидента 

Описание 

на 

инцидента 
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които са 

уведомени 

– – – – – – 

 

Забележка: През 2016 не е имало аварийни ситуации в ТЕЦ “София”. 

 

 

 

 

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 

Планиран
и 

действия 

Органи, които 
са уведомени 

През 2016г. Граждани  Неустановени 

Направени 

обходи 

иизмервания на 

нивата на шум. 

- 
РИОСВ–София; 

община Сердика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Схема на процедурата за проверка на информацията, докладвана 
за ЕРЕВВ и PRTR 
 

Информация за отработените часове през 2016 г., на енергийните и водогрейните котли в 

ТЕЦ “София”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начин на пресмятане на емисиите на вредни вещества в атмосферния  въздух по 

ЕРЕВВ и PRTR. 

 

Изчисления за - Енергийни котли ЕК №№ 6, 7, 8 и  9: 

 

месеци 
Получени стойности за NOx 

след изчисленията 

Получени стойности за СO след 

изчисленията 

Януари 98 902,31 kg/м 2 605,27 kg/м 

Февруари 66 375,60 kg/м 2 581,67 kg/м 

Март 67 419,08 kg/м 3 002,03 kg/м 

Април 37 412,83 kg/м 1 195,17 kg/м 

Май 36 518,42 kg/м 3 980,14 kg/м 

Юни 33 714,56 kg/м 3 270,46 kg/м 

Юли 17 721,96 kg/м 1 962,26 kg/м 

Август 16 461,61 kg/м 1 072,30 kg/м 

Септември 24 068,35 kg/м 1 442,81 kg/м 

Октомври 33 884,48 kg/м 1 902,51 kg/м 

Ноември 52 346,38 kg/м 1 777,95 kg/м 

Декември 67 207,66 kg/м 1 560,61 kg/м 

Общо: 552 033,24 kg/г 26 353,20 kg/г 

 

Съоръжения 

 

Отработени часове 

ЕК № 6 2 719 

ЕК № 7 1 880 

ЕК № 8 3 873 

ЕК № 9 4 850 

ВВК № 1 1 946 

ВВК № 2 3 258 

ВВК № 3 1 405 

ВВК № 4 1 058 

ВВК № 5 0 

ВВК № 6 0 
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 Изчисления за - Водогреен блок – ВК №№ 1, 2, 3, 4 и 6: 

 

месеци 
Получени стойности за NOx 

след изчисленията 

Получени стойности за СO след 

изчисленията 

Януари 0,000 kg/м 0,000 kg/м 

Февруари 0,000 kg/м 0,000 kg/м 

Март 0,000 kg/м  0,000 kg/м 

Април 0,000 kg/м 0,000 kg/м 

Май 0,000 kg/м 0,000 kg/м 

Юни 195,77 kg/м 0,01 kg/м 

Юли 2 763,23 kg/м 213,10 kg/м 

Август 3 993,30 kg/м 589,22 kg/м 

Септември 5 023,74 kg/м 290,55 kg/м 

Октомври 4 134,60 kg/м 371,06 kg/м 

Ноември 5 290,67 kg/м 651,81 kg/м 

Декември 11 463,67 kg/м 1 265,77 kg/м 

Общо: 32 864,98 kg/г 3 381,52 kg/г 

 

Формула: Стойностите за NOx и СO са получени като за всеки ден от съответния месец 

средната концентрация mg/Nm3 данни от СНИ се умножава по газовия поток Nm3/h. 

Полученото число се умножава по 24 часа и се дели на 106. След като се изчислят 

концентрациите за всеки ден от дадения месец, се събират и се получава стойността за 

месеца. Получените стойности за 12 месеца се събират и се получават годишните 

количества за NOx и СO. 

 

*Забележка: Всички изчисления за NOx и СO са дадени в допълнителен файл – 

„Изчисления СНИ – енергийна част” и „Изчисления СНИ – ВВК”, записан на 

електронния носител, придружаващ ГДОС. 

 

 

 Начин на пресмятане на общите количества на емисиите за NOx и СО: 

 

Общото количество на NOx и СО за 2016 г. се получава като се съберат  изчислените 

количества от: СНИ (енергийна част) + СНИ (ВВК блок).  

 

 

 

СО2   общо количество:– 402 095 073  кг/ год. 

 

 

* Забележка: Данните за СО2 са взети от документите за изготвяне на Годишния Доклад 

за търговия с емисии на парникови газове на ТЕЦ “София” – 2016 г. 

 

 

През 2016 г. в ТЕЦ „София” не е използвано резервно гориво (мазут). 
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Начин на пресмятане на емисиите на вредни вещества в отпадъчните води по 

ЕРЕВВ и PRTR. 

 

Средната концентрация (mg/dm3) се умножава по количеството вода за година и се дели 

на 103. 

 

Пример:   мед (средна концентрация) – 0,0115 ( mg/dm3) х  ( m3) / 103 

 

       Мед (кг/г) = 0,0102 х 773 724 / 1000 

       Мед (кг/г) = 7,89 

 


