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1. Уводна част на годишния доклад 

Наименование на инсталациите: съгласно КР №45 – H4/09.04.2019г. 

 1. Инсталации, които попадат в обхвата на т.1.1. Горивни инсталации с обща номинална 

входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW, и т.5.2. „а” Обезвреждане или 

оползотворяване на отпадъци в инсталации за изгаряне на отпадъци или инсталации за съвместно 

изгаряне на отпадъци: за неопасни отпадъци с капацитет над 3 тона за час от Приложение №4 към 

ЗООС, както следва в таблицата: 

№ Инсталация 

Позиция на 

дейността, 

Приложение № 4, 

ЗООС 

Капацитет 

1. 

Горивна инсталация за производство на 

eлектрическа енергия, включваща: 

 Енергиен котел ЕК 1 

 Енергиен котел ЕК 2 

 Енергиен котел ЕК 3 

1.1 

1716 MWth (630 MWе) 

572 MWth (210 MWе) 

572 MWth (210 MWе) 

572 MWth (210 MWе) 

5.2 „а“ 
4 t/h; 

35 040 t/y 

 

 2. Инсталация, която попада в обхвата на точка 4.2 „а“ Инсталации за производство на 

неорганични химически вещества, като газове: амоняк, хлор, хлороводород, флуор, флуороводород, 

въглеродни оксиди, съединения на сярата, включително серен диоксид, азотни оксиди, водород, 

карбонилхлорид от Приложение № 4 към ЗООС: 

 Инсталация за производство на водород 

1. Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС: 

№ 
Инсталации, които не попадат в обхвата на 

Приложение № 4 към ЗООС 
Капацитет 

1. ПКМ-12, съгласно Условие 15.6 8 MW 

2. Маслоочистваща инсталация тип СМ1-3000 6 t/24h 

3. 
Шредери за предварително третиране на 

неопасни отпадъци – 2 броя двуроторни дробилки 
48 t/24h 

4. 
2 броя линии за подготовка и обработка на 

биомаса 
480 t/24h 

 

Адрес по местонахождение  на инсталациите 

Р България 2635, с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил 

Административно териториална единица по ЕКНМ 15535  

Регистрационен номер на КР : № 45–Н4-И0-А0/2019г 

Дата на подписване на КР :  09.04.2019г 

Дата на влизане в сила на КР: 23.04.2019г 

Оператор на инсталацията: ТЕЦ Бобов дол” АД, с. Големо село  
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Адрес, телефон, факс, e-mail на собственика/оператора 

Седалище: РБългария 2635, с. Големо село, община Бобов дол, обл. Кюстендил 

Изпълнителен директор:  инж. Любомир Вангелов Спасов; тел:  0701 / 50 544; e-mail: id@tecbd.com  

Телефонна централа: 0701/ 50 531; 0701/50532 

ЕИК BG 109 513 731 

Адрес  за кореспонденция: ТЕЦ Бобов дол АД 

Р България  2600,  област Кюстендил, гр. Дупница,   п.к. 8  

Лицa за контакти: инж.Елка Зарева – н-к отдел Екология, 0701/50 531; 0701/50532 вътр. 707; моб. 0897 

092 746; e-mail:еко2tecbd@abv.bg 

инж. Мирослав Граховски – инженер КИП - 0701/ 50 531; 0701/50 532  вътр. 707; 

Десислава Софрониева – еколог – 0701/ 50 531; 0701/50532 вътр. 707; моб. 0885 503 827; 

Симона Христова – еколог – 0701/ 50 531; 0701/50532 вътр. 707; моб. 0885 503 827; 

РИОСВ, на чиято територия са разположени инсталациите: РИОСВ - София 

Басейнова дирекция, на чиято територия са разположени инсталациите: БДЗБР - Благоевград 

 

Производствен капацитет и кратко описание на горивната инсталация за производство на 

електическа енергия. 

ТЕЦ “Бобов дол” е кондензационна топлоелектрическа централа с три идентични енергийни блока 

(парогенератор, парна турбина, генератор, трансформатор) и общостанционно спомагателно оборудване. 

 Произведената електрическа енергия /бруто/ за 2021г. е  2 174 164.902 MWh.  

 На площадката на дружеството се експлоатират инсталации с капацитет, както следват:  

 Горивна инсталация производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 1 716 

MWth /630 Mwe/ , включваща три ЕК: 

ЕК № 1 тип ОВ 650-040 - 572 MWth  /210MWe/ 

ЕК № 2 тип ОВ 650-040 - 572 MWth  /210MWe/ 

ЕК № 3 тип ОВ 650-040 - 572 MWth  /210MWe/ 

 Инсталация за производство на водород  с капацитет 15 Nm3/h 

 ПКМ-12 за разпалване на основни мощности при необходимост  с капцитет 8 MW 

 Маслоочистваща инсталация тип СМ1 – 3000 с капацитет  6 t/24h 

 Шредери за предварително третиране на неопасни отпадъци – с капацитет 48 t/24h 

 Линии за подготовка и обработка на биомаса – с капацитет 48 t/24h 

 По-голямата част от въглищата в ТЕЦ “Бобов дол” се доставят със саморазтоварващи се 

железопътни вагони. По проект, постъпилото в централата гориво се подава директно към котелните 

бункери, като моментният излишък се насочва към открития склад. Съществуващият открит склад за 

въглища е с вместимост около 250 000 м3. Откритият склад е съоръжен с едно комплексно роторно 

съоръжение /КРС/, което служи за насипване на въглищата от разтоварището на фигура, която се трамбова 

и оформя с булдозери, или за подаване на гориво към котелните бункери. Възможно е паралелно подаване 

на въглища към котелните бункери от покрито разтоварище и от открития склад. 

Проектната горивна база на ТЕЦ “Бобов дол” са кафяви каменни въглища от мини Бобов дол със 

съдържание на пепел 48 %, съдържание на сяра до 2,5 тегл.%, влага - около 14.5% и калоричност 2800 

mailto:id@tecbd.com
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kcal/kg. Поради невъзможност за достигане на проектното производство на мини Бобов дол, в централата се 

изгарят въглища и от други басейни, а именно Софийски басейн /мина Станянци и мина Бели брег, 

Маришки басейн /брикети/ и Пернишки басейн. Използваното количество твърди горива през 2021г е 2 192 

107 тона. От общото количество твърди горива през 2021 год. въглищата са 1 300 682.73 тона, „Биомаса“ по 

смисъла на т. 1, § 1 от допълнителни разпоредби на ЗУО – 891 424.27 тона и неопасни отпадъци – 0 тона.   

 Парогенераторът е тип ОВ-650-040 и е с мембранна пещна камера, работеща под разреждане, с 

прахово изгаряне и сухо шлакоотделяне. Заедно с въздух, въглищният прах се вдухва в пещната камера на 

парогенератора, където изгаря, освобождавайки топлина за производството на пара. Необходимият въздух 

за изгарянето се подава от въздушните вентилатори. Продуктите на горенето (димните газове) се извеждат 

от парогенератора с помощта на димосмукателните вентилатори, преминавайки през пречиствателни  

съоръжения (електрофилтър, СОИ 1 и СОИ 2) и се изпускат в атмосферата през коминно тяло с височина  - 

80 м след СОИ 1 за ЕК 1 и ЕК 2  и  коминно тяло с височина 80 м след СОИ 2 за ЕК 3. 

СОИ 1 (въведена в експлоатация на 01.10.2012г.) и СОИ 2 (въведена в експлоатация на 01.01.2015г.) 

работят на принципа на “мокра абсорбция” за десулфуризация с използване на реагент-хидратна вар – 

Ca(OH)2. Абсорбера е хоризонтален, разположен по потока димни газове след котела и след 

електрофилтрите, където отпадъчният газ съдържащ серни оксиди се измива със суспензия от вар и вода в 

резултат на което се постига комбинирана абсорбция. На територията на дружеството има въведена система 

за мониринг на собствени непрекъснати измервания на емисиите в съответствие с Наредба № 4 от 

5.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и 

инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, Наредбата за норми за допустими емисии на серен 

диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата за големи горивни инсталации, Наредбата за 

реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 

неподвижни източници и Инструкция №1 за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, 

съхранение, представяне и оценка за резултатите от СНИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници за следните параметри: прах, SO2, Nох, СО, ТОС, 

HCl и HF. Въведената система извършва СНИ и на следните технически параметри: дебит – вход и изход, 

температура, налягане, влага и съдържание на кислород. 

Продуктът от очистката на димните газове се отделя от долната част на абсорбера чрез помпи за 

гипсова суспензия (ПГС). Първичното обезводняване се постига чрез употреба на хидроциклони. 

Хидроциклоните произвеждат сгъстен поток надолу, където се концентрират по-големите гипсови частици 

и разреден поток нагоре, съдържащ по-малки твърди частици. След хидроциклоните отпадъка постъпва за 

вторично обезводняване в резервоар за временно съхранение от където с помоща на товаръчна техника се 

транспортира до обособена площадка за временно съхранение “Черно езеро”. Крайният продукт от 

очистването е суров гипс - СаSO4 х 2H2O. Количеството образуван отпадък (гипс) зависи от натоварването 

на котела и сярното съдържание на изгаряните въглища. 

Произведената в парогенератора прегрята пара се подава към парната турбина, където топлинната 

енергия на парата се превръща в механична работа въртейки ротора на турбината, който е свързан с ротора 

на електрическия генератор. Парата с начално налягане 13 МРа се разширява постепенно в степените на 

турбината до крайно налягане от около 0,0063 МРа. В този процес от цялата топлинна енергия на парата в 
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електрическа енергия се превръща една част (около 40%), а останалата част представляват технически  

загуби и енергия на отработената пара.  

 Отработената пара се охлажда и кондензира в кондензатора на турбината. Кондензатът с помощта на 

помпи се връща в парогенератора и цикълът започва отново. При кондензирането на парата в кондензатора 

се освобождава топлина, която се предава на охлаждащата вода (наричана циркулационна вода). 

Циркулационната вода повишава температурата си в кондензатора с 8 – 10 оС и с температура 25 – 35 оС се 

подава към охладителните кули.  

 Парогенераторът, турбината, кондензаторът, помпите, свързващите ги тръбопроводи и другите 

съоръжения, през които преминава вода и пара образуват пароводния тракт на енергийния блок. 

 Системата за снабдяване на кондензатора с охлаждаща вода, както и за охлаждане на смазочното 

масло и лагерите на въртящите се съоръжения се нарича техническо водоснабдяване. За възстановяване на 

загубите се добавя вода от река Джерман (чрез помпена станция) и от язовир Дяково.  

 Електрическият генератор, повишаващият трансформатор, разпределителните уредби ниско, средно 

и високо напрежение, системите за осигуряване на собствените нужди от електрозахранване, образуват 

електрическата част на централата. Връзката на ТЕЦ “Бобов дол” с електроенергийната система се 

осъществява чрез открити разпределителни уредби (ОРУ) на 110 и 220 кV. 

 Съоръженията за отстраняване на пепелта и шлаката съставят сгуропепелоизвоза на централата. 

Пепелта от бункерите на електрофилтъра се транспортира с пневматично-вакуумна система в силози, а от 

там след площадката за временно съхранение Черно езеро с гумено-лентов транспорт се депонира в 

сгуроотвал Каменик.  

 В електроцентралата съществуват допълнителни обекти като: химическа водоочистка (ХВО или 

ВПИ – водоподготвителна инсталация) за добив на обезсолена вода за добавка в пароводния тракт, пускова 

схема за осигуряване на първоначално набиране на параметри за развъртане на турбината и пускане на 

блока в работа, мазутно стопанство за съхраняване и разпределяне на мазут за разпалване на 

парогенератора, компресорна станция за производство на сгъстен въздух за различни нужди, 

електролизерна инсталация за производство на водород за охлаждане на ротора на генератора, маслено 

стопанство, различни лаборатории, работилници и складове. 

За управлението на сложния производствен процес са внедрени голямо количество средства за 

измерване на различни физични величини, средства за дистанционно управление и автоматизирани системи 

за управление, както и средства за сигнализация и защита на съоръженията. Тази апаратура е концентрирана 

на блочния щит за управление, откъдето дежурният персонал контролира и управлява производствения 

процес.  

Производствен капацитет и кратко описание на електролизерна инсталация за производство 

на водород 

Централата има собствена електролизерна инсталация за производство на водород тип „IMET-10”, с 

производствен капацитет от 15 Nm3/h. Режима на работа на инсталацията е периодичен. Водорода 

произведен от инсталацията се съхранява в 12 стоманени резервоари (ресивери) с общ обем  240 м3. 

Съхраненият водород се използва за охлаждане на генераторите в централата. В зависимост от 

натоварването на блоковете и нуждата от водород за охлаждане, електролизера работи според 

съществуващата необходимост от добавяне на водород. 
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Електролизерната инсталация е произвела водород през 2021 г. -  1.191 тона. 

Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управление на околната среда 

В ТЕЦ Бобов дол е обособен отдел Екология, в който работят специалисти по проблемите отнасящи 

се до управление на компонентите на околната среда. 

 2. Система за управление на околната среда 

КПКЗ изисква използването на най-добрата налична техника, за да може да се гарантира спазването 

на нормите на емисиите в разрешителното непрекъснато. Изискванията за добра производствена практика 

обхващат системи за управление, мониторинг и контрол на отпадъците и потреблението на вода, енергия и 

суровини, вътрешни мерки за предотвратяване на инциденти и краткотрайни емисии, мерки за намаляване 

на потреблението, оборудване за обработка на отпадъците и оборудване за мониторинг. 

Дружеството няма друга СУОС (по ISO 14001  или EMAS), освен въведената чрез Комплексното 

разрешително. 

Структура и отговорности 

 В предприятието е съставен отдел “Екология”. 

 Изготвени са списъци утвърдени от изпълнителния директор с персонала, който да извършва 

конкретни дейности по изпълнение на условия от КР и отговорните лица за изпълнение. 

Обучение 

През отчетната година  не са посетени семинари,  касаещи  актуални въпроси, свързани с управление 

и опазване на околната среда.  

Обмен на информация и документиране 

Поддържа се актуална информация относно отговорните лица, нормативните актове, инструкциите 

отнасящи се до работата на инсталациите и списък на кого от персонала какъв документ е предоставен. 

Информацията се съхранява по цехове и в Технически архив и е достъпна за всички работници и 

специалисти. Повечето от технологичните инструкции са качени в ел. вариант на сървъра в локалната 

“мрежа” на ТЕЦ и по този начин се осигурява допълнителен достъп до документацията.  

Управление на документите  

Извършват се периодични проверки за необходимостта от актуализиране на документите. След 

издаване на КР №45-Н4/09.04.2019г. са актуализирани всички писмени инструкции за експлоатация и 

поддръжка, за мониторинг на техническите и емисионни показатели, изисквани с новото комплексно 

разрешително. Плановете за мониторинг по всички компоненти и фактори на околната среда са изготвени и 

съгласувани с контроните органи.  Операторът извършва актуализация и при всяка промяна в нормативната 

уредба по околна среда, техническа експлоатация, безопасност на труда и противопожарна безопасност. 

Оперативно управление 

Изготвени са всички необходими инструкции за експлоатация и подръжка на съоръженията. 

Оценка на съответствието, проверка и коригиращи действия 

По изготвените инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели се извършва 

контрол, оценка на съответствие и предприетите мерки за корекция. Всички данни от мониторинга се 

документират и съхраняват и се докладват с ГДОС. 
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През 2021г. от контролни и държавни органи са извършени превантивни, контролни, текущи и 

извънредни проверки по изпълнението на условията в КР 45-Н4/2019г., обективирани в 38 бр.  констативни 

протоколи на РИОСВ-София. 

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации  

Всички инструкции отнасящи се до предотвратяване и контрол на аварийни ситуации са изготвени и 

се спазват от персонала. 

ТЕЦ Бобов дол АД е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал, съгласно писмо на 

МОСВ изх.№УК-81/21.04.2016г. Ниският рисков потенциал на предприятието е определено от 

количеството на хидразина, попадащ в т.33, б. „о”, на дизеловото гориво и мазута, попадащи в т.34, и на 

водорода, попадащ в т.15 на част на Приложение №3 на ЗООС. За площадката е изготвена актуализирана 

оценка на риска от голяма авария, включваща опасни химически вещества, вътрешен авариен план за 

защита при бедствия и Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии, утвърден с писмо 

изх.№26-00-754/13 от 09.09.2016г. на РИОСВ - Перник. 

Във връзка с инвестиционната инициатива на централата за реализиране на инвестиционно 

намерение за „Присъединяване към националната газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД. 

Въвеждане в експлоатация на газова система на площадката на ТЕЦ Бобов дол АД и  захранване на 

разпалващи газови горелки на парогенераторите ОВ 650-040. Монтиране на газобутални двигатели с 

мощност 9 MW” на най – ранен етап дружеството е депозирало Актуализирано уведомление за извършената 

класификация, по образец на Приложение №1 към чл.5, ал.2 от Наредбата за предотвратяване на големи 

аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. Въз основа на предоставената 

информация с уведомлението, писмо с изх.№УК-3014/25.10.2021г. на ИАОС – София е потвърдено, че 

„ТЕЦ Бобов дол”АД се запазва като предприятие с нисък рисков потенциал и на площадката на 

дружеството ще се съхраняват следните опасни химични вещества /хидразин  до 0,824 тона; дизелово 

гориво до 24,768 тона; тежки горива /мазут/ до 5481 тона; природен газ в газопреносна мрежа до 0,527 тона; 

водород до 0,216 тона/, в това число и под формата на отпадъци с кодове /13 01 10 до 0,800 тона; 13 02 05 до 

0,200; 13 02 08 до 0,200; 13 03 08 до 2 тона; 13 05 02 до 0,200 тона; 13 05 03 до 0,200 тона; 15 01 10 до 0,100 

тона; 15 02 02 до ; 16 01 07 до 0,200 тона; 16 06 01 до 5 тона; 16 07 08 до 0,100 тона; 20 01 21 до 0,150 тона/ 

от Приложение № 3 на ЗООС. 

За площадката на дружеството е изготвен План за действие при авария. Определени са аварийните 

ситуации и възможните начини за действие при всяка авария. Провеждат се обучения и проверки на 

персонала, чрез аварийни тренировки. Проверяват се средствата за противодействие на възможните аварии 

и средствата за лична защита. 

Записи, докладване и актуализация на системата за управление на околната среда 

Всички наблюдения на емисионните и техническите показатели и резултатите от тях се записват и 

съхраняват. ТЕЦ „Бобов дол” докладва резултатите от собствения мониторинг и представя Годишен доклад 

за изпълнение на условията от КР. 

 Системата за управление на околната среда е актуализирана след влизане в сила на комплексно 

разрешително КР 45-Н4/2019г. 

3.Използване на ресурси 

3.1 Използване на вода 
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Използването на вода за производствени нужди, охлаждане и питейно-битово водоснабдяване са 

р.„Джерман” и яз.„Дяково”, съгласно издадените разрешителни по реда на Закона за водите, като общия 

разрешен годишен лимит е 18 207 200 куб.м. Общото годишно водопотребление през 2021г. за 

производствени, охлаждащи и питейно-битови нужди е – 16 794 121 куб.м, от тях  124 778 куб.м  са за 

питейнно – битови нужди, 13 005 737 куб.м  – за охлаждане и 3 663 606 куб.м. – за производствени нужди. 

За експлоатацията на Депо за производствени неопасни отпадъци Каменик е 499 505 куб.м. вода, от които 

количеството вода използвано за оросяване е 936 куб.м.  

С писмо с изх.№ ЕК-01-222/31.01.2022г. на „ТЕЦ-Бобов дол” АД, дружеството е представило три 

броя Декларации по чл.194б, ал.1 от Закона за водите, за водовземане от яз. Дяково в изпълнение на 

условията в Разрешително №0647/16.11.2001г., изм. с Решение №283/14.12.2007г., Решение №187/ 

30.08.2013г. и Решение №217/19.12.2018г. на министъра на околната среда и водите, за водовземане от 

р.Джерман, в изпълнение на условията в Разрешително №41130008/13.09.2007г., изменено с Решение с № 

ПО-01-116/19.04.2012 г. на Директора на БД ЗБР – Благоевград и за заустване на смесен поток отпадъчни 

води от дейността на централата в р.Разметаница. Таксите за разрешено водоползване от воден обект и 

заустване се изчисляват и заплащат, съгласно Закона за водите в БДЗБР – Благоевград. 

Потреблението на вода се следи и документира ежедневно по монтирани водомерни устройства. 

Количествата вода за производствени нужди, охлаждане и питейно-битови нужди не превишават 

количествата вода по разрешителните за водоползване от двата водоизточника. 

Таблица 3. Използвана вода от двата водоизточника. 

 

река Джерман         

                                   Цел  

Промишлени 

цели  

куб.м 

Охлаждане 

куб.м 

Питейно-

битови цели 

куб.м 

Общо 

куб.м 

Разрешен годишен лимит по 

разрешително 
3 500 000 8 500 000 - 12 000 000 

Използвана вода 2 213 444 7 496 831 - 9 710 275 

язовир Дяково 

                     Цел 

Промишлени 

цели  

куб.м 

Охлаждане 

куб.м 

Питейно-

битови цели 

куб.м 

Общо 

куб.м 

Разрешен годишен лимит по 

разрешително 
2 714 600 2 702 600 790 000 6 207 200 

Използвана вода 1 450 162 5 508 906 124 778 7 083 846 

Вода за сгуроотвал Каменик 499 505 - - 499 505 

Използвана вода за 

инсталация за производство 

на водород 

10.75 - - 10.75 

Общо вода за горивна 

инсталация и за инсталация 

за производство на водород 

3 164 111.75 13 005 737 - 16 169 848.75 

Таблица 3.1 

Източник на вода Годишна 

норма за 

ефективност 

Използвано 

годишно 

количество 

Годишна 

ефективност при 

употребата на 

Съответствие 
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по КР вода  

 куб.м /MWh куб.м куб.м /MWh да/не 

Вода за горивна инсталация  6.30 16 169 838 7.44 не* 

Използвана вода за 

инсталацията за производство 

на водород 

0,001 10.75 0.00081 да 

Общо вода  6.301 16 169 848.75 7,44 не* 

* Несъответствието в изчислената годишна норма за ефективност при употребата на вода се дължи 

на факта, че през 2021г. дружеството реализира инвестиционен проект за обект „Авариен ремонт и 

реконструкция на опорната конструкция на металния комин към СОИ 1” през месеците Юни, Август, 

Октомври и Ноември. За изпълнение на строително ремонтните дейности по проекта се използват огромни 

количества вода която не е пряко свързана с производството на електрическа енергия.нуждите. В тези 

месеци  дружеството продължава използването и на вода за останалите си обслужващи дейности и ремонти 

на други основни съоръжения, обслужващи централата. В тази връзка, тъй като в продължение на няколко 

месеца голяма част от водата не е използвана за производство на единица продукт, нормата за ефективност 

условно не е превишена. 

С писма изх.№ЕК-01-1825/06.08.2021г,изх.№ЕК-01-2126/21.09.2021г, изх.№ЕК-01-2488/ 13.10.2021г. 

и изх.№ЕК-02-2769/16.11.2021г. за месеците Август, Септември, Октомври и Ноември на 2021г. 

дружеството официално е поискало изменение в графика за ползване на вода от язовир „Дяково” и с писма 

изх.№04-00-224/17.08.2021г., изх.№04-00-224/24.09.2021г., изх.№04-00-224/25.10.2021г и изх.№04-00-224/ 

09.2021г. на МОСВ са потвърдени заявките за увеличаване на водни количества на месечните заявки от 

язовир Дяково. 

3.2.Използване на енергия 

Основните консуматори: ЕК 1, ЕК 2 и ЕК3, СОИ 1 и СОИ 2 и електролизерна инсталация за 

производство на водород. Същите се поддържат съгласно инструкция за експлоатация и поддръжка. 

Консумираната електроенергия ежедневно се измерва и отчита по измервателни устройства. За 

инсталацията за производство на водород отчитането става при пускане и спиране на инсталацията по 

изготвена методика. 

Изготвят се ежемесечни справки. Годишната консумация на енергия отнесена към произведена 

единица продукт MWh не превишава посочените в условие 8.2.1.1 стойности. 

                           Таблица 3.2 

Електроенергия Годишна норма за 

ефективност при 

употребата на 

ел.енергия по КР 

Използвана 

електроенергия 

за 2021г. за 

производство 

на единица 

продукт 

Използвано 

количество за 

единица продукт 

Съответствие 

да/не 

     

Горивна инсталация 0,13 MWh/MWh 284 156,97 MWh 0,13 MWh/MWh 

 

да 

Електролизерна  

Инсталация 

0,01 MWh/Nm3 63,84 MWh 0,005 MWh/Nm3 да 

 

 

 Операторът прилага оценка за съответствието на измерените количества консумирана 

електроенергия и резултатите се документират в оперативни дневници в ПТО. 

3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

3.3.1.Използване на горива 
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За горивната инсталация с номинална топлинна мощност 630 MWе за производство на електрическа 

енергия се  използват следните твърди горива: основно гориво – въглища, допълнителни алтернативни 

горива - биомаса и неопасни отпадъци. Операторът използва котелно гориво /мазут/ за всички преходни 

режими на основните съоръжения /ЕК 1, ЕК 2 и ЕК 3/. 

Използваното количество твърди горива през 2021г. е 2 192 107 тона. Съгласно Условие 6.6.-  

годишните стойности на нормите за ефективност се изчисляват като количеството консумирани горива за 

производството на единица продукт за календарната година се разделя на количеството произведена 

продукция за същата календарна година. От общото количество твърди горива през 2021год. въглищата са 

1 300 682.73 тона, като годишната норма за ефективност е 0,59 т./MWh, количеството „Биомаса“ по смисъла 

на т. 1, § 1 от допълнителни разпоредби на ЗУО е  891 424.27  тона и неопасни отпадъци – 0 тона. 

Използваното количество течно котелно гориво  /мазут/ през 2020г. е 7 497 тона. 

3.3.2.Използване на спомагателни материали 

Използваните спомагателни материали и суровини през 2021г. са описани в таблица 3.3.2. 

За всички употребени спомагателни материали се изготвят ежемесечни отчети. Прилага се 

инструкция за съответствие и резултатите се документират. 

   Таблица 3.3.2. 

Суровини 

Годишна норма за 

ефективност 

по КР-Н4/2019 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество за 

единица продукт Съответствие 

 t/MWhе t/у t/MWhе да/не 

Инсталация за производство на електрическа енергия 

Негасена вар 0.020 - - - 

Ферихлорид 0.0000095 15.7 0.000007 Да 

Натриева основа 0.000075 144 0.000066 Да 

Сярна киселина 0.000075 148.6 0.000068 Да 

Хидразин 0.0000090 1.65 0.0000008 Да 

Хидратна вар 0.09 11158.94 0.005133 Да 

Карбамид 0.0020 - - - 

Инсталация за производство на водород 

Калиев хидрооксид 0,0000112 /t/Nm3H2/ - - - 

 

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

Съоръженията, в които се съхраняват опасни химични вещества на площадката на ТЕЦ Бобов дол АД са: 

 Складово стопанство за хидразин – 4 броя пластмасови варели с обем 0,206т; 

 Резервоари за мазут - 3 броя с проектен капацитет 2000 м³; 

 Резервоари за сярна киселина - два броя, вертикални, с проектен капацитет 32 m3 ;  

 Резервоари за натриева основа - четири броя, вертикални, с проектен капацитет 32 m3; 

 Резервоари за ферихлорид - два броя с проектен капацитет по 10,4 м³; 

 Резервоари (ресивари) за водород 12 стоманени  резервоара с общ обем 240 м³; 

За използваните химични вещества има актуални информационни листове за безопасност.  

Всички спомагателни материали се съхраняват в посочените в КР резервоари и помещения. 

Несъответствия в съхранението на суровини, спомагателни материали и горива при извършените две 

проверки през годината не са отчетени. 
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Резултатите от проверките на резервоарите се документират с протоколи.  

Течовете по тръбопреносната мрежа за течни горива, спомагателни материали се отбелязват в 

дневници, които се съхраняват при отделните цехове отговарящи за съответната тръбопреносна мрежа или 

резервоари. 

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда. 

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

Замърсители във въздуха при производството на електроенергия от ТЕЦ “Бобов дол” са: СО, СО2, 

NOх, SОх ,HCL ,HF, TOC , и прах. 

Замърсители във водите: Сг, Сu и Zn. 

 Замърсители във почвите: Сг, Сu , Zn и Pb 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR  

№. CAS номер Замърсител Емисионни пpагове   

(колона1) 

Праг за 

пренос на 

замърсит

ели извън 

площ. 

(колона 

2) 

kg/год. 

Праг за 

производств

о, обработка 

или 

употреба 

(колона 3) 

kg/год. 

  във въздух 

(колона1а) 

kg/год. 

във води 

(колона lb) 

Kg/год. 

в почва 

(колона 1с) 

 

2 

# 

630-08-0 Въглероден оксид(СО) 500 000 

 114 543 

- - - * 

3 

# 

124-38-9 Въглероден диоксид 

(С02) 

100 милиона 

752 943 000 

- - - * 

8 

# 

 

 

Азотни оксиди 

(NOX/N02) 

100 000 

 682 508 

- - - * 

11 

# 

 

 

Серни оксиди 

(SOx/S02) 

150 000 

 758 358 

- - - * 

86 

# 

 

 

Фини прахови час-

гици<10цт (РМЮ) 

50000 

 41 836 

- - - * 

  Флуороводород (HF)   

2 641 

    

  Хлороводод (HCL)  

2 210 

    

19 

# 

7440-47-3 Хром и съединенията 

му (като Сг) 

100 

_ 

 

50 

_ 

 

50 

37.87 мг/кг  

200 10000 

20 

# 

7440-50-8 Мед и съединенията му 

(като Си) 

100 

_ 

 

50 

22,62 

 кг/ год 

50 

46.47 мг/кг 

500 10000 

23 

# 

7439-92-1 Олово и съединенията 

му (като РЬ) 

200 

- 

20 

 - 

20 

1.24 мг/кг 

50 50 

                                 

24 

# 

7440-66-6 Цинк и съединенията 

му (като Zn) 

200 

 

- 

100 

45,67  

кг/ год 

100 

26.28 мг/кг 

1 000 10000 

76 

# 

 Общ органичен 

въглерод(ТОС) 

(като общ С или 

ХПК/3) 

 

 

 

 9 918 

50 000 

31 645,18 

кг/год 
- - ** 

 

Годишните стойности на замърсителите във водите са изчислени като средно годишната 

концентрация на съответният замърсител е умножена по годишното количество на потока отпадни води. 



 13 

Така получените годишни стойности в килограми /за съответният замърсител/ са сумирани за двете 

зауствания. 

Годишните стойности на замърсителите в почвите са изчислени като сумарна средна концентрация 

от 4 пункта, измерена на две дълбочини.  

Годишните емисии за прах, СО, NOX ,HLC,HF,TOC и SO2  са изчислени, като са сумирани техните 

маси, измерени за всяко денонощие от годината, при което денонощната маса на всяко вещество е 

определена на базата на обемната скорост в потока на димните газове – съгласно условие   9.6.5 от КР. 

Годишните емисии за СО2, са изчислени на базата на специфични показатели за дейността на 

централата през 2021г., съгласно мониторинговата методология в разрешително за емисии на парникови 

газове  №58-Н3/2019г.   

Количество на емитираните замърсители във въздуха и водите, за производство на единица 

продукт, за отчетната 2021 година е както следва: 

Замърсители във въздуха Кг/год Производство, 

MWh 

Kg/MWh 

SO2 758 358 2 174 164.902 0.35 

NOx 682 508  0.31 

прах 41 836  0.02 

СО 114 543  0.05 

СО2 752 943 000                      346.31 

TOC 9 918  0.0046 

HF 2 641  0.0012 

HCL 2 210  0.001 

Замърсители във води    

Хром и съединенията му (като Сг) -  - 

Мед и съединенията му (като Си) 22,62  1,04х10-5 

Цинк и съединенията му (като Zn) 45,67  2,10х10-5 

Общ органичен въглерод(ТОС) 

(като общ С или ХПК/3) 
31 645,18  0.015 

 

4.2. Замърсители на вредни вещества в атмосферния  въздух. 

 В централата монтираните пречиствателни съоръжения по отношение на емисиите във въздуха 

пречиствателни съоръжения за емисиите в атмосферата както следват: 

 1 бр. Обща сероочистваща инстлация /СОИ1/ за пречистване на отпадъчните газове от ЕК 1 и ЕК 2 

към изпускащо устройство  - ИУ №2; 

 1 бр. Сероочистваща инстлация /СОИ2/ за пречистване на отпадъчните газове от ЕК 3 към 

изпускащо устройство – ИУ №4; 

 1 бр. SNCR за пречистване на отпадъчните газове от Енергиен котел - ЕК 1 към ИУ № 2; 

 1 бр. SNCR за пречистване на отпадъчните газове от Енергиен котел - ЕК 2 към ИУ № 2; 

 1 бр. SNCR за пречистване на отпадъчните газове от Енергиен котел - ЕК 3 към ИУ № 4; 

 2 бр. електростатичен филтър за пречистване на отпадъчните газове от ЕК 3 към ИУ № 4; 

 2 бр. електростатичен филтър за пречистване на отпадъчните газове от ЕК 2 към ИУ № 2; 
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 2 бр. електростатичен филтър за пречистване на отпадъчните газове от ЕК 1 към ИУ № 2; 

 1 бр. ръкавен филтър за пречистване на отпадъчни газове от цех въглеподавене ЦПС1 към ИУ №8; 

 1 бр. ръкавен филтър за пречистване на отпадъчни газове от цех въглеподавене ЦПС1 към ИУ №9; 

Изготвени са и се прилагат инструкции за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим, 

както и за мониторинг на технологичните и емисионни показатели. 

 Мониторинг на технологичните показатели на електрофилтрите се извършва ежедневно и 

резултатите се документират в денонощна ведомост. Най-чести несъответствия са понижено напрежение от 

замърсени изолатори, деформирани утаителни или корониращи електроди, отслабени елементи на 

корониращите електроди. Коригиращите действия при тези несъответствия са: почистване на изолаторите, 

почистване праха от бункерите, изправяне на електродите  и пренатягане на елементите им. Друго 

забелязано несъответствие е повишаване на тока на коронния заряд - получава се при повишено 

влагосъдържание на газовете от нарушен технологичен процес. При понижение на коронния ток от 

недостатъчно стръскване се проверява и коригира работата на стръскащата система прекъсвания по 

очистващите електроди, което води до късо съединение, забит бункер под полетата на ЕФ се отстранява 

веднага чрез сработване на бункера. 

На закрития склад за въглища е изградена аспирационно-обезпрашителна инсталация, като за 

постигане на пречиствателния ефект се налага честа подмяна на филтриращите елементи. 

Източници на неорганизирани емисии във въздуха са фигурите на въглищен склад. Прилага се 

инструкция за оценка на неорганизираните емисии. Пътищата до открития въглищен склад и площадката 

около него се оросяват с водоноска  и се отразяват в оперативен  дневник на ГТС. 

През сухите месеци от годината се отвява въглищен прах, но отвяването е с локален характер - на 

площадката на централата и на практика не замърсяват въздуха в населените места и земеделските земи. 

Оплаквания за отвяване на прах от съседните населени места  не са постъпвали. 

 Централата не емитира интензивно миришещи вещества и не е получавала оплаквания за миризми 

от съседи. 

През 2021г. от страна на РИОСВ-София и акредитирана лаборатория към ИАОС е извършено 

контролно измерване на емисиите на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 

неподвижни източници, като същият е обективиран в протокол ПП №66/02.11.2021г. на РИОСВ-София. 

За предходната година операторът е изпълнил Условие 9.6.1.2.1. и е извършил собствени 

периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, съгласно 

Глава 5 от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани 

в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове. С 

писмо с изх.№.ЕК-01-488/28.02.2022г., дружеството е представило в РИОСВ-София доклад за резултати от 

СПИ, съгласно изискванията на чл.39, ал.1 от НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване 

на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. 

 С писмо  изх.№.ЕК-01-463/24.02.2022г., дружеството е представило в РИОСВ-София годишен 

доклад за резултатите от проведени СНИ. 

През месец Декември 2021г. от акредитирана лаборатория „Пехливанов Инженеринг” ООД бяха 

извършени процедурите за годишни контролни изпитвания на калибрационната функция на всички 

средства за измерване за извършване на СНИ - ИУ1, ИУ2 и ИУ4.  
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Във връзка с горното и изискванията на чл.60, ал.1, т.2 „……след ремонт и/или всяка значителна 

промяна в дейността на инсталацията, където са монтирани средствата за измерване за извършване на 

СНИ” и чл. 60, ал.1, т.5 „…..минимум веднъж на всеки 5 години в случаите, когато резултатите от 

годишните контролни тестове, съгласно чл.60а, ал.1 са положителни по отношение на проверката на 

валидността на калибрационната функция” от наредба № 6 през месец януари на 2022г. бяха извърши 

паралелни измервания по стандартни референтни методи, съгласно изискванията на EN 14181 (QAL2) на 

средствата за измерване на ИУ 2 и ИУ 4. 

Предвид гореизложеното и тежестта по изпълнение на процедурите за калибриране и осигуряване на 

качеството, съгласно изискванията на ЕN 14181 (QAL2) на средствата за измерване за извършване на 

собствени непрекъснати иизмервания и в изпълнение на изискванията наредба № 6 след предоставяне на  

докладите с резултатите от акредитираната лаборатория, същите ще бъдат предоставени на РИОСВ – 

София. 

Парокотелката /ПКМ12/ през 2021г. е работила само 62 минути. Предназначението на парокотелната 

инсталация е да подсигурява грееща пара за подгряване и транспортиране на мазута за разпалване на 

основните котли при аварийни условия и/или напълно спрени основни мощности. Тя не се пуска при всяко 

разпалване на основните котли, а единствено при посочените по-горе обстоятелства.   

Емисиите при всички преходни режими на работа на инсталацията –отклонение от нармалните 

експлоатационни условия, пускане и спиране, повреди, вентилиране, охлаждане на нагревни повърхности и 

пещна камера, обдухване на ПГ, изпробване на мазутин горелки се регистрират, отчитат, документират в 

дневници и с докладите за месечни СНИ се докладват. 

С помощта на съществуваща информационна система за управление „Honywell” се извършва 

непрекъснат мониторинг на обемния дебит на ИУ 1 и същия се докладва като част от месечния доклад за 

СНИ. 

Непрекъснат мониторинг на емисиите изпускани във въздуха след СОИ през Комин №2 и Комин №4 

се извършва от въвеждането им в експлоатация. Резултатите се документират, съхраняват и докладват 

ежемесечно на РИОСВ-София съгласно условията от КР.  През 2021г. не са регистрирани превишения в 

НДЕ по всички показатели , видно от  Таблица 2 и Таблица 2.1 

Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух от Комин №2 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 

Съответ

- 

ствие СНИ 

Януари 2021г.                                                Средно месечна стойност 

Въглероден оксид(CO) mg/Nm3 249 14.15 

непрекъснат 

Да 

Азотни оксиди(NOX) mg/Nm3 150 78.19 Да 

Серен диоксид (SO2) mg/Nm3 149 93.01 Да 

Финни прахови частици mg/Nm3 8 5.13 Да 

Хлороводод (HCL) mg/Nm3 5 0.19 Да 

Общ органичен въглерод mg/Nm3 10 0.8 Да 

Флороводород (HF) mg/Nm3 3 0.36 Да 

Февруари 2021г.                                            Средно месечна стойност 

Въглероден оксид(CO) mg/Nm3 249 14.06 непрекъснат Да 
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Азотни оксиди(NOX) mg/Nm3 150 78.93 Да 

Серен диоксид (SO2) mg/Nm3 149 90 Да 

Финни прахови частици mg/Nm3 8 5.05 Да 

Хлороводод (HCL) mg/Nm3 5 0.32 Да 

Общ органичен въглерод mg/Nm3 10 0.88 Да 

Флороводород (HF  mg/Nm3 3 0.41 Да 

Март 2021г.                                                Средно месечна стойност 
 

Въглероден оксид(CO) mg/Nm3 249 14.48 

непрекъснат 

Да 

Азотни оксиди(NOX) mg/Nm3 150 85.04 Да 

Серен диоксид (SO2) mg/Nm3 149 91.7 Да 

Финни прахови частици mg/Nm3 8 5.32 Да 

Хлороводод (HCL) mg/Nm3 5 0.23 Да 

Общ органичен въглерод mg/Nm3 10 0.91 Да 

Флороводород (HF) mg/Nm3 3 0.38 Да 

Април 2021г.                                                Средно месечна стойност 

Въглероден оксид(CO) mg/Nm3 249 14.36 

непрекъснат 

Да 

Азотни оксиди(NOX) mg/Nm3 150 90.14 Да 

Серен диоксид (SO2) mg/Nm3 149 104.21 Да 

Финни прахови частици mg/Nm3 8 6.26 Да 

Хлороводод (HCL) mg/Nm3 5 0.26 Да 

Общ органичен въглерод mg/Nm3 10 1.01 Да 

Флороводород (HF) mg/Nm3 3 0.4 Да 

Май 2021г.                                                Средно месечна стойност 

Въглероден оксид(CO) mg/Nm3 249 14.03 

непрекъснат 

Да 

Азотни оксиди(NOX) mg/Nm3 150 90.78 Да 

Серен диоксид (SO2) mg/Nm3 149 93.37 Да 

Финни прахови частици mg/Nm3 8 5.25 Да 

Хлороводод (HCL) mg/Nm3 5 0.34 Да 

Общ органичен въглерод mg/Nm3 10 0.94 Да 

Флороводород (HF) mg/Nm3 3 0.44 Да 

Юни 2021г.                                                Средно месечна стойност 

Въглероден оксид(CO) mg/Nm3 249 12.27 

непрекъснат 

Да 

Азотни оксиди(NOX) mg/Nm3 150 77.42 Да 

Серен диоксид (SO2) mg/Nm3 149 91.34 Да 

Финни прахови частици mg/Nm3 8 5.69 Да 

Хлороводод (HCL) mg/Nm3 5 0.37 Да 

Общ органичен въглерод mg/Nm3 10 0.99 Да 

Флороводород (HF) mg/Nm3 3 0.61 Да 

Юли 2021г.                                                Средно месечна стойност 

Въглероден оксид(CO) mg/Nm3 249 17.95 

непрекъснат 

Да 

Азотни оксиди(NOX) mg/Nm3 150 95.29 Да 

Серен диоксид (SO2) mg/Nm3 149 103.61 Да 
Финни прахови частици mg/Nm3 8 5.31 Да 
Хлороводод (HCL) mg/Nm3 5 0.28 Да 
Общ органичен въглерод mg/Nm3 10 1.14 Да 
Флороводород (HF) mg/Nm3 3 0.38 Да 

Август 2021г.                                                Средно месечна стойност 

Въглероден оксид(CO) mg/Nm3 249 15.81 
непрекъснат 

Да 

Азотни оксиди(NOX) mg/Nm3 150 94.41 Да 
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Серен диоксид (SO2) mg/Nm3 149 99.44 Да 

Финни прахови частици mg/Nm3 8 5.66 Да 

Хлороводод (HCL) mg/Nm3 5 0.35 Да 
Общ органичен въглерод mg/Nm3 10 1.05 Да 
Флороводород (HF) mg/Nm3 3 0.45 Да 

Септември 2021г.                                                Средно месечна стойност 

Въглероден оксид(CO) mg/Nm3 249 15.95 

непрекъснат 

Да 

Азотни оксиди(NOX) mg/Nm3 150 86.32 Да 
Серен диоксид (SO2) mg/Nm3 149 93.62 Да 
Финни прахови частици mg/Nm3 8 5.42 Да 
Хлороводод (HCL) mg/Nm3 5 0.28 Да 
Общ органичен въглерод mg/Nm3 10 1.03 Да 
Флороводород (HF) mg/Nm3 3 0.37 Да 

Октомври 2021г.                                                Средно месечна стойност 

Въглероден оксид(CO) mg/Nm3 249 15.3 

непрекъснат 

Да 

Азотни оксиди(NOX) mg/Nm3 150 88.71 Да 
Серен диоксид (SO2) mg/Nm3 149 100.71 Да 
Финни прахови частици mg/Nm3 8 5.43 Да 
Хлороводод (HCL) mg/Nm3 5 0.35 Да 
Общ органичен въглерод mg/Nm3 10 1.01 Да 
Флороводород (HF) mg/Nm3 3 0.45 Да 

Ноември  2021г.                                                Средно месечна стойност 

Въглероден оксид(CO) mg/Nm3 249 - 

непрекъснат 

Да 

Азотни оксиди(NOX) mg/Nm3 150 - Да 
Серен диоксид (SO2) mg/Nm3 149 - Да 
Финни прахови частици mg/Nm3 8 - Да 
Хлороводод (HCL) mg/Nm3 5 - Да 
Общ органичен въглерод mg/Nm3 10 - Да 
Флороводород (HF) mg/Nm3 3 - Да 

Декември  2021г.                                                Средно месечна стойност 

Въглероден оксид(CO) mg/Nm3 249 15.34 

непрекъснат 

Да 

Азотни оксиди(NOX) mg/Nm3 150 88.19 Да 
Серен диоксид (SO2) mg/Nm3 149 99.27 Да 
Финни прахови частици mg/Nm3 8 5.26 Да 
Хлороводод (HCL) mg/Nm3 5 0.4 Да 
Общ органичен въглерод mg/Nm3 10 1.24 Да 
Флуороводород (HF) mg/Nm3 3 0.42 Да 

 

Таблица 2.1 Емисии в атмосферния въздух от Комин №4. 

Параметър Единица НДЕ 

съгласно 

КР 

Резултати от 

мониторинга 

Честота на 

мониторинга 

Съответ

- 

ствие СНИ 

Януари 2021г.                                                Средно месечна стойност 

Въглероден оксид(CO) 

Азотни оксиди(NOX) 

Серен диоксид (SO2) 

Финни прахови частици 

Хлороводод (HCL) 

Общ органичен въглерод 

Флороводород (HF) 

mg/Nm3 249 15.35 

непрекъснат 

Да 

mg/Nm3 200 95.64 Да 

mg/Nm3 199 105.06 Да 

mg/Nm3 12 5.62 Да 

mg/Nm3 5 0.32 Да 

mg/Nm3 10 1.09 Да 

mg/Nm3 3 0.32 Да 

      

Февруари 2021г.                                           Средно месечна стойност 

Въглероден оксид(CO) 

Азотни оксиди(NOX) 

mg/Nm3 249 13.8 
непрекъснат 

Да 

mg/Nm3 200 90.24 Да 
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Серен диоксид (SO2) 

Финни прахови частици 

Хлороводод (HCL) 

Общ органичен въглерод 

Флороводород (HF) 

mg/Nm3 199 99.14 Да 

mg/Nm3 12 5.57 Да 

mg/Nm3 5 0.31 Да 

mg/Nm3 10 1.69 Да 

mg/Nm3 3 0.17 Да 

Март 2021г.                                                Средно месечна стойност 

Въглероден оксид(CO) 

Азотни оксиди(NOX) 

Серен диоксид (SO2) 

Финни прахови частици 

Хлороводод (HCL) 

Общ органичен въглерод 

Флороводород (HF) 

mg/Nm3 249 14.03 

непрекъснат 

Да 

mg/Nm3 200 88.6 Да 

mg/Nm3 199 104.87 Да 

mg/Nm3 12 5.55 Да 

mg/Nm3 5 0.36 Да 

mg/Nm3 10 1.92 Да 

mg/Nm3 3 0.14 Да 

Април 2021г.                                                Средно месечна стойност 

Въглероден оксид(CO) 

Азотни оксиди(NOX) 

Серен диоксид (SO2) 

Финни прахови частици 

Хлороводод (HCL) 

Общ органичен въглерод 

Флороводород (HF) 

mg/Nm3 249 14.04 

непрекъснат 

Да 

mg/Nm3 200 93.56 Да 

mg/Nm3 199 103.9 Да 

mg/Nm3 12 5.47 Да 

mg/Nm3 5 0.13 Да 

mg/Nm3 10 1.15 Да 

mg/Nm3 3 0.29 Да 

Май 2021г.                                                Средно месечна стойност 

Въглероден оксид(CO) 

Азотни оксиди(NOX) 

Серен диоксид (SO2) 

Финни прахови частици 

Хлороводод (HCL) 

Общ органичен въглерод 

Флороводород (HF) 

mg/Nm3 249 15 

непрекъснат 

Да 

mg/Nm3 200 91.16 Да 

mg/Nm3 199 104.88 Да 

mg/Nm3 12 6.37 Да 

mg/Nm3 5 0.44 Да 

mg/Nm3 10 1.46 Да 

mg/Nm3 3 0.3 Да 

Юни 2021г.                                                Средно месечна стойност 

Въглероден оксид(CO) 

Азотни оксиди(NOX) 

Серен диоксид (SO2) 

Финни прахови частици 

Хлороводод (HCL) 

Общ органичен въглерод 

Флороводород (HF) 

mg/Nm3 249 14.21 

непрекъснат 

Да 

mg/Nm3 200 96.53 Да 

mg/Nm3 199 105.6 Да 

mg/Nm3 12 5.8 Да 

mg/Nm3 5 0.2 Да 

mg/Nm3 10 2.72 Да 

mg/Nm3 3 0.14 Да 

Юли 2021г.                                                Средно месечна стойност 

Въглероден оксид(CO) 

Азотни оксиди(NOX) 

Серен диоксид (SO2) 

Финни прахови частици 

Хлороводод (HCL) 

Общ органичен въглерод 

Флороводород (HF) 

mg/Nm3 249 13.63 

непрекъснат 

Да 

mg/Nm3 200 89.06 Да 

mg/Nm3 199 102.59 Да 

mg/Nm3 12 5.4 Да 

mg/Nm3 5 0.19 Да 

mg/Nm3 10 1.56 Да 

mg/Nm3 3 0.17 Да 

Август 2021г.                                                Средно месечна стойност 

Въглероден оксид(CO) 

Азотни оксиди(NOX) 

Серен диоксид (SO2) 

Финни прахови частици 

Хлороводод (HCL) 

Общ органичен въглерод 

Флороводород (HF) 

mg/Nm3 249 12.49 

непрекъснат 

Да 

mg/Nm3 200 91.14 Да 

mg/Nm3 199 101.23 Да 

mg/Nm3 12 5.08 Да 

mg/Nm3 5 0.18 Да 

mg/Nm3 10 1.99 Да 

mg/Nm3 3 0.22 Да 

Септември 2021г.                                           Средно месечна стойност 
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Въглероден оксид(CO) 

Азотни оксиди(NOX) 

Серен диоксид (SO2) 

Финни прахови частици 

Хлороводод (HCL) 

Общ органичен въглерод 

Флороводород (HF) 

mg/Nm3 249 - 

непрекъснат 

Да 

mg/Nm3 200 - Да 

mg/Nm3 199 - Да 

mg/Nm3 12 - Да 

mg/Nm3 5 - Да 

mg/Nm3 10 - Да 

mg/Nm3 3 - Да 

Октомври 2021г.                                            Средно месечна стойност 

Въглероден оксид(CO) 

Азотни оксиди(NOX) 

Серен диоксид (SO2) 

Финни прахови частици 

Хлороводод (HCL) 

Общ органичен въглерод 

Флороводород (HF) 

mg/Nm3 249 13.9 

непрекъснат 

Да 

mg/Nm3 200 91.49 Да 

mg/Nm3 199 101.34 Да 

mg/Nm3 12 5.68 Да 

mg/Nm3 5 0.21 Да 

mg/Nm3 10 1.4 Да 

mg/Nm3 3 0.16 Да 

Ноември 2021г.                                            Средно месечна стойност 

Въглероден оксид(CO) 

Азотни оксиди(NOX) 

Серен диоксид (SO2) 

Финни прахови частици 

Хлороводод (HCL) 

Общ органичен въглерод 

Флороводород (HF) 

mg/Nm3 249 14.48 

непрекъснат 

Да 

mg/Nm3 200 95.69 Да 

mg/Nm3 199 108.54 Да 

mg/Nm3 12 5.81 Да 

mg/Nm3 5 0.35 Да 

mg/Nm3 10 2.13 Да 

mg/Nm3 3 0.28 Да 

Декември 2021г                                           Средно месечна стойност 

Въглероден оксид(CO) 

Азотни оксиди(NOX) 

Серен диоксид (SO2) 

Финни прахови частици 

Хлороводод (HCL) 

Общ органичен въглерод 

Флороводород (HF) 

mg/Nm3 249 14.87 

непрекъснат  

Да 

mg/Nm3 200 95.62 Да 

mg/Nm3 199 111.76 Да 

mg/Nm3 12 5.6 Да 

mg/Nm3 5 0.13 Да 

mg/Nm3 10 3.77 Да 

mg/Nm3 3 0.1 Да 

 

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

В изпълнение на условие 10.1.4.1 от КР 45-Н4/2019г. оператора провежда собствен ежемесечен 

мониторинг, въз основа на сключен писмен договор с акредитирана лаборатория на смесен поток отпадъчни 

води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни в изградените и утвърдени пунктове, както 

следват:  

 Пункт №1 (ПСИВ) с географски координати 42°16´39.24832´´СШ и   23°02´25.49559´´ИД 

 Пункт №2 с географски координати 42°16´48.97836´´ СШ и 23°02´27.61961´´ ИД  

 Пункт СОИ1–изход стомано-бетонов утаител,с географски координати:42°17'6"СШ и 23°02'5.7" ИД; 

 Пункт СОИ2–изход стомано-бетонов утаител,с географски координати:42°17'9"СШ и 23°02'6.3" ИД; 

Резултатите и протоколите от анализите се документират, съхраняват и докладват като част от 

ГДОС ежегодно. 

Количеството заустени отпадни води на изход се отчитат по монтирани разходомерни устройства, 

пломбирани от БДЗБР- Благоевград, съгласно Условие 10.1.4.3. 

Таблица 3. Емисии в отпадните води (производствени,  дъждовни и битово-фекални води) заустени  

във водни обекти  

След писменото потвърждение от РИОСВ на изпълнението на Условие 2.1 
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 Пункт №1 (ПСИВ) с географски координати 42°16´39.24832´´СШ и   23°02´25.49559´´ИД 

Показател ИЕО Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември 
Декемв

ри 

рН 6.0-9.0 8.7 8.08 8.10 8.15 8.89 8.64 8.74 8.83 8.93 7.39 * 8.93 

ХПК gO2/dm3 125 32 24 110 104 35 21 31 34 25 59 * 57 

БПК5 gO2/dm3 25 10.1 5.3 24 22 11 7.4 8.9 11 8 18 * 19 

Нефтопродукти 

mg/dm3 
10 0.035 0.025 0.025 0.034 0.028 0.026 0.029 0.028 0.024 0.12 * <0.02* 

Неразтворени 

в-ва mg/dm3 
50 49 30 36 45 41 28 33 27 49 29 * 121 

Остатъчен 

хлор mg/dm3 
0.2 0.050 0.162 0.02 0.090 0.035 0.056 0.058 0.068 0.49 0.045 * 0.05 

Хром - общ 

mg/dm3 
0.5 <0.05* <0.05* <0.05* <0.05* <0.05* <0.05* <0.05* <0.05* <0.05* <0.05* * <0.05* 

Цинк mg/dm3 1.0 <0.005* <0.005* <0.005* 0.016 0.025 <0.005* <0.005* 0.0059 <0.005* <0.005* * 0.042 

Мед mg/dm3 0.5 <0.005* <0.005* <0.005* 0.011 0.02 0.009 0.0055 0.01 0.0084 <0.005* * 0.041 

Кадмий mg/dm3 0.05 <0.002* <0.002* <0.002* <0.002* <0.002* <0.002* <0.002* <0.002* <0.002* <0.002* * <0.002* 

Арсен mg/dm3 0.15 0.014 0.013 0.029 0.044 0.047 0.0056 0.0093 0.018 0.054 <0.005* * 0.314 

Олово mg/dm3 0.2 <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* * <0.005* 

Никел mg/dm3 0.5 <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* 0.016 <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* * 0.0184 

Талий mg/dm3 0.05 <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* * <0.10* 
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Живак mg/dm3 0.03 <0.0001* <0.0001* <0.0001* <0.0001* <0.0001* <0.0001* <0.0001* <0.0001* <0.0001* <0.0001* * <0.0001* 

Желязо mg/dm3 1.0 0.011 <0.005* 0.44 0.79 0.8 <0.005* <0.005* 0.095 0.12 0.27 * 7.5 

Съответствие  да да да да да да да да да да   

 Пункт №2 с географски координати 42°16´48.97836´´ СШ и 23°02´27.61961´´ ИД 

Показател ИЕО Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември 
Декемв

ри 

рН 6.0-9.0 7.52 8.94 7.77 7.90 7.47 7.62 8.87     **  ** ** ** 7.71 

ХПК mgO2/dm3 125 25 25 88 85 30 48 29     **  ** ** ** 48 

БПК5 mgO2/dm3 25 7.9 6.3 20 20 9 10 8.3     **  ** ** ** 14 

Нефтопродукти 

mg/dm3 
10 0.22 0.070 0.33 0.36 0.031 0.16 1.84 

    **  ** ** ** 
0.45 

Неразтворени 

в-ва mg/dm3 
50 48 <2* 21 25 14 35 32 

    **  ** ** ** 
11 

Остатъчен хлор 

mg/dm3 
0.2 0.050 0.107 0.05 0.070 0.042 0.07 0.046 

    **  ** ** ** 
0.05 

Хром - общ 

mg/dm3 
0.5 <0.05* <0.05* <0.05* <0.05* <0.05* <0.05* <0.05* 

    **  ** ** ** 
<0.05* 

Цинк mg/dm3 1.0 0.052 <0.005* <0.005* <0.005* 0.23 0.012 <0.005*     **  ** ** ** <0.005* 

Мед mg/dm3 0.5 <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* 0.041 0.037 <0.005*     **  ** ** ** <0.005* 

Кадмий mg/dm3 0.05 <0.002* <0.002* <0.002* <0.002* <0.002* <0.002* <0.002*     **  ** ** ** <0.002* 

Арсен mg/dm3 0.15 <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* 0.017 <0.005* <0.005*     **  ** ** ** <0.005* 
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Олово mg/dm3 0.2 <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* <0.005*     **  ** ** ** <0.005* 

Никел mg/dm3 0.5 <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* <0.005*     **  ** ** ** <0.005* 

Талий mg/dm3 0.05 <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1*     **  ** ** ** <0.1* 

Живак mg/dm3 0.03 <0.0001* <0.0001* <0.0001* <0.0001* <0.0001* <0.0001* <0.0001*     **  ** ** ** <0.0001* 

Желязо mg/dm3 1.0 0.024 0.033 <0.005* 0.07 0.9 0.32 0.39     **  ** ** ** 0.03 

Съответствие  да да да да да да да     да 

*по-малко от границата на количествено определяне на метода 

    ** липса на отток 

 

Показател ИЕО Януари Фервуари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември Декември 

 пункт СОИ 1–изход стомано-бетонов утаител,с географски координати:42°17'6"СШ и 23°02'5.7" ИД;  

Неразтворени 

в-ва mg/dm3 
- 7.9 76.5 130 120 106 41 25 259 151 129 312 99 

Цинк mg/dm3 1,5 <0.005* <0.005* <0.005* 0.007 <0.005* 0.052 0.058 <0.005* 0.098 0.18 <0.005* 0.173 

Мед mg/dm3 0,5 0.011 <0.005* <0.005* 0.006 0.010 0.0231 0.0093 0.016 0.0258 0.03 <0.005* 0.0133 

Кадмий mg/dm3 0,05 <0.002* <0.002* <0.002* <0.002* <0.002* <0.002* <0.002* <0.002* <0.002* <0.002* <0.002* <0.002* 

Арсен mg/dm3 0,15 0.013 0.018 0.038 0.052 0.006 0.006 0.021 0.0051 0.043 0.013 0.047 0.0457 

Олово mg/dm3 0,2 <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* 

Никел mg/dm3 0,5 <0.005* <0.005* 0.018 0.048 <0.005* 0.0140 0.021 0.006 0.036 0.082 0.0055 0.0489 

Хром mg/dm3 0,5 0.008 <0.005* <0.005* <0.005* <0.005* 0.0058 <0.005* <0.005* <0.005* 0.0056 <0.005* <0.005* 

Талий mg/dm3 0,05* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* 

Живак mg/dm3 0,03 <0.0001* <0.0001* <0.0001* <0.0001* <0.0001* <0.0001* <0.0001* <0.0001* <0.0001* <0.00015 <0.0001* <0.0001* 

 пункт СОИ 2–изход стомано-бетонов утаител,с географски координати: 42°17'9"СШ и 23°02'6.3" ИД; 

Неразтворени - 9.3 104.1 ** ** ** 78 ** 155 ** 102 ** 160 
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в-ва mg/dm3 

Цинк mg/dm3 1,5 <0.005* <0.005*     **      **      **  <0.005*     **  0.023 ** 0.022 ** 0.99 

Мед mg/dm3 0,5 0.012 <0.005*     **      **      **  0.0122     **  0.023 ** 0.02333 ** 0.0089 

Кадмий mg/dm3 0,05 <0.002* <0.002*     **      **      **  <0.002*     **  <0.002* ** <0.002* ** <0.002* 

Арсен mg/dm3 0,15 0.012 <0.005*     **      **      **  0.0091     **  0.013 ** 0.012 ** 0.0153 

Олово mg/dm3 0,2 <0.005* <0.005*     **      **      **  <0.005*     **  <0.005* ** <0.005* ** <0.005* 

Никел mg/dm3 0,5 <0.005* <0.005*     **      **      **  0.0098     **  0.025 ** 0.021 ** 0.0266 

Хром mg/dm3 0,5 0.009 <0.005*     **      **      **  <0.005*     **  <0.005* ** 0.0071 ** <0.005* 

Талий mg/dm3 0,05* <0.1* <0.1*     **      **      **  <0.1*     **  <0.1* ** <0.1* ** <0.1* 

Живак mg/dm3 0,03 <0.0001* <0.0001*     **      **      **  <0.0001*     **  <0.0001* ** <0.00011 ** <0.0001* 

* по-малко от границата на количествено определяне на метода 

**СОИ2 очиства газовете от ЕК 3
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Пречиствателните съоръжения, които експлоатира операторът за смесен поток отпадъчни води са:  

 сепарираща шахта – предназначена за очистване на отпадъчните води на външно мазутно стопанство. 

Непрекъснато се следи нивото на сепарационните клетки, като веднъж дневно се документира и в Дневник за 

техническите параметри на сепарираща шахта; 

 неутрализационна яма – служи за неутрализация на силно киселите и алкални отпадни води до рН – 7,0 

единици. Водите се опробват два пъти на смяна и се докуметират в Оперативен-дневник на началник-смяна на 

цех „Химичен”;  

 утаител Черно езеро – служи като площадка за временно съхранение на производствените отпадъци и 

утаител за избистряне на отпадните води, преди заустването им в р.Разметаница или връщането им при 

необходимост с помпи отново в смивния контур. След осушаването си отпадъците се депонират посредством 

ГТЛ5 до сгуроотвал „Каменик”. Отговорник за правилната и ефективна експлоатация на утаител „Черно езеро” 

е цел Сгуроизвоз, като ежедневно се правят обходи от оперативният персонал за експлоатация и поддръжка на 

пречиствателните съоръжения, съгласно усл.10.1.1.2.3. от КР45-Н4-2019г. и при установяване на 

несъответствия, същите се документират в оперативен дневник на началник-смяна към цех „Сгуроизвоз”.  

 неутрализационна яма за рН след ППС Черно езеро – служи за регулиране на показатели рН и 

неразтворени вещества в отпадните води, постъпващи към Пункт №1 за заустване. Инсталиран е автоматичен 

рН метър за непрекъснато следене на показателя, а служители на цех „Химичен” най- малко два пъти на смяна 

опробват водите с портативен рН метър и резултатите се записват в Дневник съм ПСИВ.  

 Канализационната мрежа се поддържа и експлоатира съгласно изготвената инструкция. Шахтите се 

почистват периодично. Ежедневно се ревизира канализационната мрежа, от звено ВиК към РСЦ, като в 

дневник се записват резултатите от ревизията и лицата отговорни за отстраняване на повредата, ако има 

такава. Установените течове се отстраняват своевременно. Води се дневник за проверка, регистриране и 

отстраняване на течове. 

 През 2021 г. е извършен емисионен контрол от РИОСВ – София съвместно с ИАОС – София на 

отпадъчните води, отразени в Протоколи за проверка №ПК-13/17.03.2021г. и  №ПК-56/15.12.2021г 

 Операторът изчислява преките годишни емисии на замърсителите в отпадните производствени води, 

свързани с прилагане на ЕРЕВВ и са докладвани в таблица 1 от ГДОС. 

4.4. Управление на отпадъците 

Образуваните количества производствени отпадъци при работатата на инсталацията за 2021г. на 

площадката на ТЕЦ „Бобов дол” за отчетната 2021г. са отразени в таблица 4 и не се различават по вид и не 

превишават количествата, посочени в таблица 11.1.1 от КР №45-Н4/2019.   

    Таблица 4. Образуване на отпадъци 

 

Отпадък 

код 

Годишно количество 
Годишна норма за 

ефективност 
Временно 

съхранени 

на 

площадката 

 

Транспорт 

собствен/ 

външна фирма 

Съответ-

ствие 

 

наименование 

Количест

во 

по КР 

реално 

измерен

о 

Количество по 

КР 

Реално 

измерен

о 

  

 t/у t/у t/MWhe t/MWhe     

Производствени неопасни отпадъци от цялата площадка 
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Сгурия,шлака и 

дънна пепел от 

котли  

10 01 01 302 000 158 254 0.12 0.073 Черно езеро собствен да 

Увлечена пепел 10 01 02 645 000 369 298 0.26 0.170 Черно езеро собствен да 

Сгурия,шлака и 

дънна пепел от 

процеси на 

съвместно изгаряне 

10 01 15 60 400 9 267 0.024 0.004 Черно езеро собствен да 

Увлечена/летяща 

пепел от процеси на 

съвместно изгаряне 

10 01 17 129 000 21 624 0.053 0.010 Черно езеро собствен да 

Твърди отпадъци от 

реакции на основата 

на калций, получени 

при десулфуризация 

на отпадъчни газове 

10 01 05 252 355 25 667 0.1 0.012 Черно езеро собствен да 

Стружки от черни 

метали 
12 01 01 10 0   № 2 - да 

Стружки от цветни 

метали 
12 01 03 1 7.13   № 2 - да 

Хартиени и 

картонени опаковки 
15 01 01 2 0   № 8 - да 

Пластмасови 

опаковки 
15 01 02 2 0   № 8 - да 

Метални 

опаковки 
15 01 04 1 0   № 2 - да 

Излезли от употреба 

гуми 
16 01 03 2 0   № 6 - да 

Излязло от употреба 

оборудване, разли-

чно от упоменатото 

в кодове от 16 02 09 

и 16 02 13 

16 02 14 2 0   № 3 - да 

Други батерии и 

акумулатори 
16 06 05 1 0   № 5 - да 

Облицовъчни и 

огнеупорни мате-

риали от немета-

лургични проце-си, 

различни от упоме-

натите в 16 11 05 

16 11 06 2,5 1.98   
Сгуроотвал 

Каменик 
собствен да 

Изолациони 

материали, 

различни от 

упоменатите в 17 06 

01 и 17 06 03 

/минерална вата/ 

17 06 04 4 0   №3 собствен да 

Утайки от 

декарбонизиране 
19 09 03 2 1.375   Черно езеро 

Каменинова кана-

лизация 
да 

Наситени или 

отработени 

йоннообмени смоли 

19 09 05 2 0   №9 - да 

Разтвори и утайки 

от регенерация на 

йонообменници 

19 09 06 140 98.87   Черно езеро 
Каменинова 

канализация 
да 

Отпадъци от желязо 

и стомана 
19 10 01 470 450   

№2 

 
Външна фирма да 

Хартия и картон 20 01 01 2 0   № 8 - да 

Стъкло 20 01 02 2 0   № 8 - да 

Пластмаси 20 01 39 2 0   № 8 - да 

Опасни отпадъци 
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Нехлорирани 

хидравлични масла 

на минерална 

основа (турбинни 

масла) 

13 01 10 35 22.50   №4 

Собствен, 

вътрешно 

заводски 

тръбопровод 

да 

Нехлорирани 

моторни,  смазочни 

и масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

 

13 02 05 

 

2 
0   №4 - да 

Други моторни,  

смазочни и масла за 

зъбни предавки 

13  02 08 10 1.600   №4 - да 

Синтетично 

изолационни и 

топлопредаващи 

масла (масла от 

тронсформатори) 

13 03 08 2 0   №4 - да 

Утайки от маслено-

водни сепаратори 
13 05 02 1 6.00   №4 - да 

Утайки от масло-

уловителни шахти 

(колектори) 

13 05 03 1 0   №4 - да 

Опаковки, съдър-

жащи остатъци от 

опасни вещества 

или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10 2 0   №4 - да  

Абсорбенти, 

филтърни 

материали,кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества 

15 02 02 

 
1 0   №3 - да 

Маслени филтри 16 01 07 2 0   
 

№5 
- да 

Оловни 

акумулатори 

батерии 

16 06 01 10 1.646   
№ 5 

 
- да 

Отпадъци съдър-

жащи масла и 

нефтопродукти 

16 07 08 1 1.2   №4 - да 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, съдър-

жащи живак 

20 01 21 0,5 0   
№7 

 
- да 

Смесени отпадъци 

от строителство и 

събаряне 

17 09 04 100 0   №10 
Собствен 

 
да 

 

Дружеството извършва изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, като до 5 

число на текущ месец се изготвя за предходен месец форма отпадъци, в която се определят стойностите на 

годишните норми на ефективност по отношение на отпадъци, генерирани пряко от производствения процес и 

тази информация се докладва ежегодно като част от ГДОС. В същата се отбелязва и несъответствието, ако има 

такова, причините и предприетите коригиращи действия, съгласно усл.11.7.3. Не са отчетени превишения в 

годишните норми на ефективност и годишните разрешени количества на образуваните отпадъци на 

площадката на „ТЕЦ- Бобов дол” АД.  

Дейностите по управление на отпадъците се документират в „Отчетна книга за образувани 

производствени отпадъци” – НИСО, същите са докладвани с годишен отчет по отпадъци, изготвен по образец 

на приложение № 9 и приложение № 18 от Наредба № 1/2014г., за реда и образците, по които се представя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри в ИАОС – София. 
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На площадката на дружеството отпадъците се събират разделно и съхраняват в обособени за целта 

места и площадки, обозначени и маркирани, съгласно изискванията на специализираните наредби за 

управление на дейностите по отпадъци. 

Отпадъци с кодове 10 01 01, 10 01 02,10 01 15, 10 01 17, 10 01 05, 16 11 06, 19 09 03, 19 09 05 и 19 09 06 

преди крайно обезвреждане /депониране/ постъпват за предварително третиране на площадка за временно 

съхранение и предварително третиране Черно езеро. Дейностите по транспортиране на отпадъци на 

територията на площадката се осъществява с вътрешнозаводски собствен транспорт, а извън площадката се 

осъществява от външни фирми, притежаващи съответните разрешения за дейности с отпадъци, издадени по 

реда на Закона за управление на отпадъците, въз основа на сключен писмен договор. 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 

Отпадък 

 

Код 

 

Оползотворяване на 

площадката 

/тон/ 

 

Обезвреждан

е 

/тон/ 

Име на външна фирма 

извършваща  операция по 

оползотворяване/ обезвреждане 

 

Съотве

тствие 

1 2 3 4 5 6 

Сгурия, шлака и дънна 

пепел от котли (с 

изключение на пепел от 

котли, упомената в 10 

01 04) 

 

 

10 01 01 R 12 /R13- 158 254 D5- 145 382 
D5 - депо Каменик 

R 12 – Черно езеро 
Да 

Увлечена/летяща 

пепел от изгаряне на 

въглища 

10 01 02 R 12/R13 – 198 985 D5 – 198 985 

R 12 – Черно езеро 

D5 - депо Каменик -198 985 

R 5 –  

„Златна Панега” ЕООД – 17 315.72 

„Сима” ООД – 1039.02 

„Еко Цем”ООД – 22 759,76 

„Глобус Билд” ЕООД – 11 536,46 

„Симтранс” ООД – 7 222.3 

„Ангро” ООД – 2 424.6 

„Стром 21” ООД – 61.32 

Кул ООД – 4 272.1 

Планекс Инфраструктура ООД – 

626.2 

Соколов ООД – 860.06 

ЕТ Валентин Кръстев – 23 638.15 

Беттран АД – 958.92 

Диана-Сашко Деянов 11 ЕООД – 1 

161.22  

„Атмикс Бетон” ООД – 28 394.8 

„Балканстрой Инвест „ ООД- 4 

721.66 

„Дивес” ООД – 6 405.32 

„Еко Микс” ООД – 3 584.64 

„Еко Гумирон”ООД – 7 131.66 

„Кул”ООД – 4 272.1 

„Рал 202” ООД – 4 229.34 

„Лео Строй” ООД – 1 417.72 

„Насипни товари” ЕООД – 2 217.56 

Да 

 

Сгурия,шлака и дънна 

пепел от процеси на 

съвместно изгаряне 

10 01 15 R 12/R13 – 9 267 D5 – 8 387 
D5 - депо Каменик 

R 12 – Черно езеро 
Да 



 29 

Увлечена/летяща 

пепел от процеси на 

съвместно изгаряне 

10 01 17 R 12/R13 – 21 625 D5 – 17 903 
D5 - депо Каменик 

R 12 – Черно езеро 
Да 

Твърди отпадъци от 

реакции на основата 

на калций, получени 

при десулфуризация 

на отпадъчни газове 

10 01 05 R 12/R13 – 25 667 D5 – 23 785  
D5 - депо Каменик 

R 12 – Черно езеро 
Да 

Стърготини, стружки 

и изрезки от черни 

метали 
12 01 01 R 13 - - Да 

Стърготини, стружки 

и изрезки от цветни 

метали 
12 01 03 

R 4 

7.13 
- „Чугунолеене-Първомай”АД - 7.15т Да 

Хартиени и картонени 

опаковки 
15 01 01 R 13 - - Да 

Пластмасови 

опаковки 
15 01 02 R 13 - - Да 

Метални опаковки 

15 01 04 R 13 - 

- 

Да 

Излезли от употреба 

гуми 
16 01 03 R 13 - - Да 

Излязло от употреба 

оборудване, различно 

от упоменатото в 

кодове от 16 02 09 и 

16 02 13 

16 02 14 
R 13 

 
- - Да 

Други батерии и 

акумулатори 
16 06 05 R 13 - - Да 

Облицовъчни и 

огнеупорни материали 

от неметалургични 

процеси, различни от 

упоменатите в 16 11 

05 

16 11 06 R 13 
D5 

1.98 
    D5 - депо Каменик – 1.98 Да 

Изолационни 

материали различни 

от упоменатите в 17 

06 01 и 17 06 03 

(минерална вата) 

17 06 04 R 13 - - Да 

Утайки от 

декарбонизиране 
19 09 03 

R 12/R13 

1.375 

D5 

0.315 

D5 - депо Каменик – 0.315 

R 12 – Черно езеро – 1.06 
Да 

Наситени или 

отработени  

йонообменни смоли 
19 09 05 R 13 - - Да 

Разтвори и утайки от 

регенерация на 

йонообменници 
19 09 06 

R 12/R13 

98.870 

D5 

23.73  

D5 - депо Каменик – 23.73 

R 12 – Черно езеро – 75.14 
Да 
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Отпадъци от желязо и 

стомана 
19 10 01 R 13 757.46 

„Чугунолеене-Първомай”АД – 43.06 

„Донарекс” ЕООД – 714.4 
Да 

Хартия и картон 20 01 01 R 13 - -  

Стъкло 

20 01 02 R 13 - 

- 

Да 

Пластмаси 20 01 39 R 13 - 

- 

 

Нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 

(турбинни масла) 

13 01 10* 

 

R 9 –  

5.6 

 

- 
Собствена маслоочистваща 

инсталация тип СМ1 - 3000 
Да 

R 13 

16.900 
 Омникар – БГ ЕООД  

Нехлорирани 

моторни, смазочни и 

масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

13 02 05* R 13 - - Да 

Други 

моторни,смазочни и 

масла за зъбни 

предавки 

13 02 08* 
R 13 

 
- - Да 

Синтетични 

изолационни и 

топлопредаващи 

масла 

(трансф.масла) 

13 03 08* R 13 - - Да 

Утайки от маслено-

водни сепаратори 
13 05 02* R 13 - „Ремси–Е” ЕООД–6.210 т. Да 

Утайки от 

маслоуловителни 

шахти (колектори) 
13 05 03* R 13 - „Ремси–Е” ЕООД–0.110 т. Да 

Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества. 

15 01 10* 
R 13 

 
- „Ремси–Е” ЕООД–0.070 т. Да 

Абсорбенти, 

филтърни материали 

(включително 

маслени филтри, 

неупоменати другаде), 

кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества (омаслени 

почистващи 

материали) 

15 02 02* R 13 - „Ремси–Е” ЕООД–0.005 т. Да 

Маслени филтри 16 01 07* R 13 
- 

 

 

„Ремси–Е” ЕООД–0.0036 т. Да 
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Оловни акумолаторни  

батерии 
16 06 01* 

 

R 13 

 

- „Тристан 02” ООД - 1.440т. Да 

Отпадъци, съдържащи 

масла и 

нефтопродукти 
16 07 08* R 13 - Ремси–Е” ЕООД – 1.5 т Да 

Флуоресцентни тръби 

и други отпадъци, 

съдържащи живак 
20 01 21* R 13 - - Да 

Смесени отпадъци от 

строителство и 

събаряне 
17 09 04 

R 13 

 
- - Да 

Операторът периодично контролира, проверява и анализира съответствието за образуване, събиране, 

временно съхранение и транспортиране на отпадъците от площадката на ТЕЦ ”Бобов дол”АД, съгласно 

условията на  КР, като коригиращите действия се отразяват в протоколи за оценка за съответствие. През 2021г. 

не са констатирани несъответствия. 

Отпадъците транспортирани за оползотворяване извън територията на площадката, се предават въз 

основа на сключени писмени договори с лица, притежаващи приложимите документи, съгласно ЗУО за 

осъществяване на съответната дейност. Условията от КР за управление на дейностите по отпадъци на 

площадката на дружеството са спазени. 

С писмо с изх.№1568/30.06.2020г на ИАОС-София на оператора са потвърдени Докладите от основното 

охарактеризиране, съдържащи данни за състава и свойствата на отпадъците, възможни граници на изменение 

на състава и свойствата, статистическа обработка и анализ на резултатите от проведените изпитвания че 

отпадъци с кодове 10 01 01, 10 01 02, 10 01 05 и смесен поток от 10 01 01, 10 01 02, 10 01 05, образувани от 

дейността на ТЕЦ „Бобов дол” АД и същите отговарят на критериите за приемане на депа за неопасни 

отпадъци, съгласно част I, раздел 2, т.2.2 на Приложение №1 от Наредба №6/27.08.2013г. и са определени 

ключовите параметри за последващо наблюдение и оценка.  

В изпълнение на условие 11.8. – Анализи на отпадъците от КР 45-Н4/2019г. операторът 4 пъти годишно 

извършва изпитване за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното 

охарактеризиране, критериите за приемане на отпадъци и условията в комплексното разрешително на 

отпадъците, които се депонират в инсталацията по условие 2, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, 

т.1.2 на Приложение № 1 от Наредба № 6 от 27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

През 2021г. е извършено изпитване на отпадъците и резултатите са обективирани в Таблица 6.  

Таблица 6. Мониторинг на основните производствените отпадъци 

Код на 

отпадъка 
Показател 

Резултати от проведен мониторинг 

Протокол № 

2990 

Б/26.01.2021г  

Протокол № 

3177 Б 

/22.04.2021г.  

Протокол № 

3463 Б 

/28.07.2021г 

Протокол № 

ХЛ 62 

Б/11.10.2021г 

10 01 01 

 Активна реакция (pH) 8.7 7.6 7.8 6.7 

 Разтворен органичен 

въглерод (POB/DOC) [mg/kg] 
1 625 1 550 1 900 1300 
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10 01 02 

 Активна реакция (pH) 11.1 11.1 11.7 8.7 

 Разтворим органичен 

въглерод (POB/DOC) [mg/kg] 
1 275 1 550 1 925 39 800 

 Общо разтворими твърди 

вещества (OPTB) [mg/kg] 
43 300 17 750 33 760 1050 

 Молибден (Mo) [mg/kg] 2.9 3.0 2.9 2.5 

10 01 05 

 Активна реакция (pH) 8.4 8.0 9.0 9.3 

 Сулфати[mg/kg] 16 200 17 500 18 500 29 240 

 Общо разтворими твърди 

вещества (OPTB) [mg/kg] 
26 700 31 100 29 320 18 250 

Смесен 

отпадък 

 Общо разтворими твърди 

вещества (OPTB) [mg/kg] 
22 700 9 300 14 280 8040 

 Активна реакция (pH) 8.9 7.6 8.1 9.1 

 Сулфати [mg/kg] 13 500 4 150 8 500 6000 

 Флуориди[mg/kg] 10 24.8 11.8 17.5 

 Общ органичен въглерод 

(OOB/TOC) [mg/kg] 
1 100 1 675 2 350 1100 

За отпадъци с кодове 19 09 03, 19 09 06 и 16 11 06 са одобрени Доклади за основно охарактеризиране, 

от които е видно, че същите отговарят на критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци, 

като производствен отпадък, отговарящ на критериите по част I, раздел 2, т.2.2.1.1 на Приложение № 1 от 

Наредба № 6/2013г. и няма нормативно въведени забрани за депониране, съгласно становища на РИОСВ- 

Перник със изх. №26-00-1074(1); №26-00-1074(2); №26-00-1074(3) от 10.09.2015г. За отпадъци с кодове 10 01 

15 и 10 01 17 са одобрени Доклади за основно охарактеризиране, от които е видно, че същите отговарят на 

критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци, като производствен отпадък, отговарящ на 

критериите по част I, раздел 2, т.2.2.1.1 на Приложение № 1 от Наредба №6/2013г. и няма нормативно 

въведени забрани за депониране, съгласно становища на РИОСВ – Перник с с изх.№ 26-00-96(1) и № 26-00-

96(2) от 13.03.2018г. В изпълнение на предписание на РИОСВ – София допълнително за отпадъци с код 10 01 

15, 10 01 17 и смесен поток през 2020г. са изготвени  планове за вземане на проби за изпитване с цел основно 

охарактеризиране. С писмо с изх.№2447/12.10.2020г.на ИАОС-София са съгласувани.  

През 2021г., съгласно условие 11.2.1 от КР оператора не е приемал на площадката с цел извършване на 

дейност по оползотворяване, обозначена с код R 1 (използване на отпадъците предимно като гориво или друг 

начин за получаване на енергия) в Горивна инсталация за производство на eлектрическа енергия отпадъци 

с код и наименование, както следват в таблицата: 

Код Наименование на отпадъка 

Годишно количество, 

разрешено за приемане, 

t/y 

02 03 04 Материали, негодни за консумация или преработване 

35 040 

03 01 01 Отпадъци от корк и дървесни кори 

03 01 05 

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости 

от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 

03 01 04 

03 03 01 Отпадъчни кори и дървесина 
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04 02 09 Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, 

еластомер, пластомер) 

04 02 15 Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, 

различни от упоменатите в 04 02 14 

04 02 21 Отпадъци от необработени текстилни влакна 

04 02 22 Отпадъци от обработени текстилни влакна 

12 01 05 Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси 

15 01 05 Композитни/многослойни опаковки 

15 01 06 Смесени опаковки 

15 01 09 Текстилни опаковки 

15 02 03 Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 

16 01 19 Пластмаси 

17 02 01 Дървесина 

17 02 03 Пластмаса 

19 02 03 Предварително смесени отпадъци, съставени само от 

неопасни отпадъци 

19 12 01 Хартия и картон 

19 12 04 Пластмаса и каучук 

19 12 07 Дървесина, различна от упоменатите в 19 12 06 

19 12 08 Текстилни материали 

19 12 10 Запалими отпадъци (RDF-модифицирани горива, получени 

от отпадъци) 

19 12 12 Други отпадъци (включително смеси от материали) от 

механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите 

в 19 12 11 

20 01 38 Дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37 

 

 

 Съхранените отпадъци с код 19 12 10 и 19 12 12 към 01.01.2021г. са предадени за 

екологосъобразно третиране извън площадката на дружеството на фирми, притежаващи съответните 

разрешения за дейности с отпадъци, издадени по реда на ЗУО и/или ЗООС, въз основа на сключени писмени 

договори, както следват: 

Договор от 10.03.2021г. с РециТрейд България ЕООД са предадени 96,380 тона с код 19 12 12 ; 

Договор № DTD-007/01.12.2021 с „Девня Цимент” АД са предадени 213,46 тона до 23.01.2022г. с код 19 12 12; 

Отпадък с код 19 12 12 в количество 1 292.04 тона са предадени на Хийт Енержи ООД; 

 

Код на отпадъка Налично количество към 

01.01.2021г. 

тон 

Оползотворени / 

предадени 

тон 

Налично количество към     

01.01.2022 

тон 

19 12 10 1 292,040 1 292,040 0 

19 12 12 298,800 138.68 159.94 
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4.5. Шум 

Емисиите на шум в околната среда са резултат от работата на основните и спомагателните съоръжения 

в ТЕЦ. Режима на работа на инсталацията е непрекъснат и шумовите емисии са еднакви през деня и нощта. 

Извършва се мониторинг на шумовото натоварване в с. Големо село и в определени точки по оградата на 

площадката на ТЕЦ. Съгласно условие 12.2. периода на мониторинга е веднъж на две години, като се извършва 

наблюдение на: 

- Общата звукова мощност на площадката; 

- Нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката; 

- Нивата на звуково налягане в определени чувствителни на шум места. 

През 2021г. са извършвани собствени перодични измервания на шума, излъчван в най-близките места 

на въздействие от централата – с. Големо село от обект ТЕЦ Бобов дол  в изпълнение на изискванията на чл.30 

ал.1 на 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 мониторинг и предоставяне на информация от промишлени 

източници на шум в околната среда. Върху производствената площадка на предприятието са определени три 

измервателни контура. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория –„Пехливанов инженеринг”ООД 

гр.София, същите се съхраняват в отдел Екология и в изпълнение на чл.30 ал.3 от Наредба № 54 за дейността 

националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен 

мониторинг и предоставяне на информация от промишлени източници на шум в околната среда, е представен в 

РИОСВ – Софоя Доклад за собствени периодични измерения на нива на шум, с писмо с изх. № ЕК-01-1968/ 

24.08.2021г. Резултатите от измерванията са представени в табличен вид както следва: 

Таблица 6. Шумови емисии 
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№ по 

ред 
Място на измерване 

Дневно ниво на шум, 

dBA 

Съответствие 

 Измерено Норма Да/не 

1 2 3 4 5 

ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР  №1 

1 Измервателна точка 1 58.5 70,0 да 

2 Измервателна точка 2 54.7 70,0 да 

3 Измервателна точка 3 57.6 70,0 да 

4 Измервателна точка 4 61.5 70,0 да 

5 Измервателна точка 5 58.2 70,0 да 

6 Измервателна точка 6 62.7 70,0 да 

7 Измервателна точка 7 60.9 70,0 да 

8 Измервателна точка 8 63.1 70,0 да 

9 Еквивалентно ниво на шума  (точка в място на 

въздействие), dB (A) 

40.8 55,0 да 

10 Ниво на обща звукова мощност, dB (A) 108.2 - - 

ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР  №2 

1 Измервателна точка 1 59.3 70,0 да 

2 Измервателна точка 2 58.1 70,0 да 

3 Измервателна точка 3 54.3 70,0 да 

4 Измервателна точка 4 58.0 70,0 да 

5 Измервателна точка 5 62.7 70,0 да 

6 Измервателна точка 6 60.8 70,0 да 

7 Измервателна точка 7 63.1 70,0 да 

8 Измервателна точка 8 66.2 70,0 да 

9 Измервателна точка 9 62.5 70,0 да 

10 Измервателна точка 10 60.0 70,0 да 

11 Еквивалентно ниво на шума  (точка в място на 

въздействие), dB (A) 

44.9 55,0 да 

12 Ниво на обща звукова мощност, dB (A) 112.2 - - 

ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР  №3 

1 Измервателна точка 1 66.2 70,0 да 

2 Измервателна точка 2 62.8 70,0 - 

3 Измервателна точка 3 60.9 70,0 да 

4 Измервателна точка 4 58.8 70,0 да 

5 Измервателна точка 5 57.2 70,0 да 

6 Измервателна точка 6 62.0 70,0 да 

7 Еквивалентно ниво на шума  (точка в място на 

въздействие), dB (A) 

40.9 55,0 да 

8 Ниво на обща звукова мощност, dB (A) 108.3 - - 
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№ по 

ред 

Място на измерване Нощно ниво на шум, dBA Съответствие 

№ по 

ред 

Място на измерване Вечерно  ниво на шум, 

dBA 

Съответствие 

 Измерено Норма Да/не 

1 2 3 4 5 

ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР  №1 

1 Измервателна точка 1 57.9 70,0 да 

2 Измервателна точка 2 54.6 70,0 да 

3 Измервателна точка 3 58.2 70,0 да 

4 Измервателна точка 4 59.7 70,0 да 

5 Измервателна точка 5 55.2 70,0 да 

6 Измервателна точка 6 60.1 70,0 да 

7 Измервателна точка 7 63.4 70,0 да 

8 Измервателна точка 8 58.9 70,0 да 

9 Еквивалентно ниво на шума  (точка в място на 

въздействие), dB (A) 

39.7 50,0 да 

10 Ниво на обща звукова мощност, dB (A) 107.1 - - 

ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР  №2 

1 Измервателна точка 1 57.1 70,0 да 

2 Измервателна точка 2 57.9 70,0 да 

3 Измервателна точка 3 54.8 70,0 да 

4 Измервателна точка 4 58.2 70,0 да 

5 Измервателна точка 5 61.5 70,0 да 

6 Измервателна точка 6 57.6 70,0 да 

7 Измервателна точка 7 62.0 70,0 да 

8 Измервателна точка 8 63.8 70,0 да 

9 Измервателна точка 9 60.6 70,0 да 

10 Измервателна точка 10 58.7 70,0 да 

11 Еквивалентно ниво на шума  (точка в място на 

въздействие), dB (A) 

43.2 50,0 да 

12 Ниво на обща звукова мощност, dB (A) 110.6 - - 

ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР  №3 

1 Измервателна точка 1 62.9 70,0 да 

2 Измервателна точка 2 60.5 70,0 да 

3 Измервателна точка 3 57.6 70,0 да 

4 Измервателна точка 4 54.3 70,0 да 

5 Измервателна точка 5 55.8 70,0 да 

6 Измервателна точка 6 58.6 70,0 да 

7 Еквивалентно ниво на шума  (точка в място на 

въздействие), dB (A) 

37.9 50,0 да 

8 Ниво на обща звукова мощност, dB (A) 105.2 - - 
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 Измерено Норма Да/не 

1 2 3 4 5 

ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР  №1 

1 Измервателна точка 1 57.8 70,0 да 

2 Измервателна точка 2 53.7 70,0 да 

3 Измервателна точка 3 56.5 70,0 да 

4 Измервателна точка 4 60.1 70,0 да 

5 Измервателна точка 5 56.6 70,0 да 

6 Измервателна точка 6 59.8 70,0 да 

7 Измервателна точка 7 56.4 70,0 да 

8 Измервателна точка 8 55.1 70,0 да 

9 Еквивалентно ниво на шума  (точка в място на 

въздействие), dB (A) 

37.9 45,0 да 

10 Ниво на обща звукова мощност, dB (A) 105.3 - - 

ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР  №2 

1 Измервателна точка 1 55.1 70,0 да 

2 Измервателна точка 2 58.3 70,0 да 

3 Измервателна точка 3 54.9 70,0 да 

4 Измервателна точка 4 56.7 70,0 да 

5 Измервателна точка 5 61.1 70,0 да 

6 Измервателна точка 6 57.1 70,0 да 

7 Измервателна точка 7 59.7 70,0 да 

8 Измервателна точка 8 61.6 70,0 да 

9 Измервателна точка 9 58.6 70,0 да 

10 Измервателна точка 10 59.9 70,0 да 

11 Еквивалентно ниво на шума  (точка в място на 

въздействие), dB (A) 

42.1 45,0 да 

12 Ниво на обща звукова мощност, dB (A) 109.5 - - 

ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР  №3 

1 Измервателна точка 1 62.7 70,0 да 

2 Измервателна точка 2 58.6 70,0 да 

3 Измервателна точка 3 55.7 70,0 да 

4 Измервателна точка 4 51.9 70,0 да 

5 Измервателна точка 5 54.3 70,0 да 

6 Измервателна точка 6 58.6 70,0 да 

7 Еквивалентно ниво на шума  (точка в място на 

въздействие), dB (A) 

37.0 45,0 да 

8 Ниво на обща звукова мощност, dB (A) 104.4 - - 

Не са констатирани несъответствия. Измерените нива на шум в точките по двата контура и в мястото на 

въздействие, съответстват на нормативно определените стойности в КР. 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

4.6.1. Почви 
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В изпълнение на условие 13.2.6.1. планът за мониторинг на почви е съгласуван от РИОСВ – София с 

писмо изх.№ 1609/24.06..2019г. През месец август 2021г. акредитирана лаборатория „Пехливанов инженеринг” 

ООД гр.София извърши мониторинг по компонент почви, съгласно заложените параметри и честота в таблица 

13.2.2 от КР. Резултатите са документирани и се съхраняват в отдел Екология.  

На площадката на дружеството са утвърдените четири пункта за мониторинг на почви, както следват: 

 Пункт 1 с координати: N 42° 16' 49.01" Е  23°  2' 26.10", разположен между клетките на площадка Черно 

езеро; 

 Пункт 2 с координати: N 42° 17'13.55" Е 23°  2'  4.48", разположен до маслено стопанство; 

 Пункт 3 с координати: N  42° 17'  2.13" Е  23°  2' 2.80", разположен срещу химическа водоочиска; 

 Пункт 4 с координати:  N 42° 16'54.72" Е23°1'49.59", разположен в земеделска земя, извън границите на 

производствената площадка. 

Пункт № 1 

Показател 

По 

наредба; 

mg/kg 

Честота на мониторинг 
Резултати от 

Мониторинг; mg/kg 

Съответствие 

да/не 

   Дълбочина 0÷10 Дълбочина 

10÷40 

 

pH  Един път на три години 8.1 7.93  

Мед 
500  

Един път на три години 46.9 47.4 да 

Желязо  Един път на три години 77 995 28 730 - 

Хром 300 Един път на три години 47 33 да 

Цинк 600 Един път на три години 31.4 20.2 да 

Олово 500 Един път на три години 0.89 1.42 да 

Нефтопродукти  300 Един път на три години 15.4 15.6 да 

Пункт № 2 

Показател 

По 

наредба;  

mg/kg 

Честота на мониторинг 

Резултати от 

Мониторинг; mg/kg 

Съответствие 

да/не 

   Дълбочина 0÷10 Дълбочина 

10÷40 

 

pH  Един път на три години 8.08 7.91  

Мед 
500  

Един път на три години 49.2 49.7 да 

Желязо  Един път на три години 26 393 27 379 - 

Хром 300 Един път на три години 39 33 да 

Цинк 600 Един път на три години 23.5 24.6 да 

Олово 500 Един път на три години 1.28 1.39 да 

Нефтопродукти  300 Един път на три години 51.4 31.9 да 

Пункт № 3 

Показател 

По 

наредба; 

mg/kg 

Честота на мониторинг 
Резултати от 

Мониторинг; mg/kg 

Съответствие 

да/не 

   Дълбочина 0÷10 Дълбочина 

10÷40 

 

pH  Един път на три години 7.91 8.17 - 
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Мед 
500  

Един път на три години 50.1 45.4 да 

Желязо  Един път на три години 26 563 22 100 - 

Хром 300 Един път на три години 40 52 да 

Цинк 600 Един път на три години 26.9 39.2 да 

Олово 500 Един път на три години 1.08 1.36 да 

Нефтопродукти  300 Един път на три години 67.1 70.9 да 

Пункт № 4 

Показател 

По 

наредба; 

mg/kg 

Честота на мониторинг 
Резултати от 

Мониторинг; mg/kg 

Съответствие 

да/не 

   
Дълбочина 0÷10 

Дълбочина 

10÷40 

 

pH  Един път на три години 8.25 8.10  

Мед 
500  

Един път на три години 41.1 42 да 

Желязо  Един път на три години 24 067 24 300 - 

Хром 300 Един път на три години 29 30 да 

Цинк 600 Един път на три години 20.8 23.7 да 

Олово 500 Един път на три години 1.28 1.25 да 

Нефтопродукти  300 Един път на три години 28.1 16.8 да 

Не са констатирани несъответствия. 

 4.6.2. Подземни води 

Операторът провежда собствен периодичен мониторинг по компонент подземни води, съгласно 

заложените показатели и честота в условие 13.3.2. В изпълнение на условие 13.3.1. планът за мониторинг е 

съгласуван с писмо изх.№1797/11.07.2019г. на ИАОС-София. За календарната 2021г. са извършени 

изследвания през месеците май и ноември от акредитирана лаборатория „ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ООД гр.София. Резултатите са документирани с протоколи и са представени в приложената Таблица 7. Не са 

констатирани несъответствия.  

Таблица 7.  Опазване на подземните води 

Показател 

По Наредба 

№1/10.10.2007 г.за 

проучване, 

ползване и 

опазване на 

подземните води 

Честота на 

мониторинг 

Резултати от 

мониторинг 

Съответствие 

да/не 

Пункт № 1 

МС 6 

Пункт № 

2** 

МС 10 

 

Водно 

ниво, м 

 Два пъти годишно 1.18 -  

рН 6.5  ÷ 9,5 Два пъти годишно 6.97 - да 

Амониев 

йон, mg/l 
0,50 Два пъти годишно 0.42 - да 

Цинк, mg/l 1 Два пъти годишно <0.005* - да 

Мед, mg/l 0,2 Два пъти годишно <0.005* - да 

Олово , µg/l 10 Два пъти годишно <5* - да 

Хром, µg/l 50 Два пъти годишно <50* - да 

Желязо , 

µg/l  
200 Два пъти годишно 193 - да 
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Арсен,  µg/l 10 Два пъти годишно 6.6 - да 

Нефтопрод

укт,  µg/l 
50 Два пъти годишно <20* - да 

* по-малко от границата на количествено определяне на метода. 

** при пробонабиране на подземна вода от МС №2 е констатирана липса на отток. 

Показател 

По Наредба 

№1/10.10.2007 г.за 

проучване,ползван

е и опазване на 

подземните води 

Честота на 

мониторинг 

Резултати от 

мониторинг 
Съответствие 

да/не Пункт № 1 - 

МС 6 

Пункт № 

2-МС 10 

Водно 

ниво, м 

- Два пъти годишно - -  

рН 6.5  ÷ 9,5 Два пъти годишно 7.49 7.03 да 

Амониев 

йон, mg/l 
0,50 Два пъти годишно 0.40 0.48 да 

Цинк, mg/l 1 Два пъти годишно <0.005* <0.005* да 

Мед, mg/l 0,2 Два пъти годишно <0.005* <0.005* да 

Олово , µg/l 10 Два пъти годишно <5* <5* да 

Хром ,µg/l 50 Два пъти годишно <50* <50* да 

Желязо, 

µg/l 
200 Два пъти годишно 

50 <5* да 

Арсен, µg/l 10 Два пъти годишно 8 7 да 

Нефтопрод

укт  µg/l 
50 Два пъти годишно 

20 <20* да 

    * Забележка – по-малко от границата на количествено определяне на метода. 

Извършени са проверки на резервоарите за съхранение на опасни вещества с цел недопускане  

замърсяване на водите и почвите от течове или разливи. Проверките са документирани в протоколи. Разливи и 

течове не са констатирани. 

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

 През последнати две години  „ТЕЦ – Бобов дол” АД води целенасочена и дългосрочна политика за 

постигане на ключови цели, припокриващи се с европейската „зелена” политика и активно работи и реализира 

своите планове и инвестиции за енергийна трансформация, свързана на този етап с използването на природен 

газ, изграждане на фотоволтаичен парк, развитието на системи за производство и съхранение на водород, като 

дългосрочно решение. Дружеството има проектна, икономическа и енергийна готовност за трансформация 

като реализира поредица от инвестционни намерения.  

 През 2022г. «ТЕЦ Бобов дол» АД ще стартира изграждането на фотоволтаична централа на площ от 

1 343 322 кв.м. с мощност 100 MWh, разположена в непосредствена близост до централата. За реализиране на 

инвестиционно намерение дружеството има следните документи: одобрен Подробен устройствен план и План 

за застрояване; Решения № СО-32/11.06.2021г. и № СО-65/03.11.2021г. на РИОСВ – София за преценка 

необходимостта от Екологична оценка; доклади за инженерно геоложко, хидроложко и хидравлично 

проучване; становище от ЕСО за сключване на договор за присъединяване на централата и готов проект, с 

който дружеството до края на месец март 2022г. ще кандидатства за издаване на разрешение за строеж. 

Дружеството разполага със становище на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД за присъединяването на 

фотоволтаичния парк към преносната електрическа мрежа на страната.  
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 Предвижда се част от произведена електроенергията от фотоволтаичния парк да се съхранява в 

батерийно стопанство за съхранение на ел.енергия, включващо монтирането на 25 броя литиево/йонни 

батерии. Една батерия ще бъде с възможност за съхранение 1000 кV/час – 1 MW. 

 През 2021г. на основание Закона за енергетиката и Наредбата за присъединяване към газопреносни и 

газоразпределителни мрежи „ТЕЦ Бобов дол” АД и “Булгартрансгаз” ЕАД сключиха договор за 

присъединяване на Кондензационната топлоелектрическа централа към газопреносната мрежа в страната.  

 Дружеството има изготвен проект на подробен устройствен план - парцеларни планове на газопроводно 

отклонение-високо налягане, директен-присъединителен газопровод, кабелна линия ниско напрежение, пътна 

връзка и подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на автоматична газорегулираща станция 

/АГРС/ за присъединяването на централата. За инвестиционното намерение на дружеството е издадено 

Решение № СО-64-ЕО/ 2021г. на РИОСВ – София за преценка на необходимостта от екологична оценка. След 

присъединяването, предвидено за месец август 2022г. от страна на Булгартрансгаз АД, на площадката на 

централата ще бъде въведена в експлоатация нова газова система за захранване на разпалващите газови 

горелки на парогенераторите, които са поръчани. Същевременно е предвидено и монтиране на 4 броя 

газобутални двигатели /ГБД/ с обща сумарна електрическа мощност 38,92 MW. ГБД за производство на 

ел.енергия, предлагат гъвкавост и безкомпромисна производителност навсякъде, където се изискват мощност и 

топлина. Газовите двигатели имат най-високата електрическа ефективност за първостепенни двигатели на 

пазара. 

 ”ТЕЦ Бобов дол“ АД ще инвестира и в закупуването на американски газоводородни турбини. „ТЕЦ 

Бобов дол“ АД разполага с готова техническа концепция за инсталиране на високоефективна и гъвкава 

комбинирана електроцентрала (CCPP), включваща две газоводородни  турбини и един цикъл на парна турбина.  

6. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях. Извеждане от експлоатация на 

инсталацията. 

Оператора  не предвижда прекратяване дейността на инсталациите посочени в условие 2 или на части 

от тях. 

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения. 

7.1.Аварии 

 За отчетния период на площадката на ТЕЦ „Бобов дол”АД не е възниквала аварийна ситуация. 

Централата е класифицирана като предприятие с нисък рисков потенциал. В ТЕЦ ”Бобов дол” АД е разработен 

и утвърден Авариен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при 

възникване на бедствия, аварии и катастрофи. Планът съдържа: 

 План за действие при радиационни аварии; 

 План за действие при земетресения; 

 План за действие при възникване на промишлени аварии, свързани с отделяне на токсични вещества; 

 План за действие при ликвидиране на аварии и природни бедствия на обект – сгуроотвал „Каменик”; 

 План за действие при ликвидиране на пожари в ТЕЦ „Бобов дол”; 

 План за действие при терористичен акт на територията на ТЕЦ „Бобов дол”. 

 Аварийният план е одобрен  съгласно ПМС№18 на МС от 1998г. и е съгласуван с постоянната комисия 

за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към община Бобов дол. Ежегодно същия се 

актуализира и заверява от съответните контролни органи.  
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 В централата има изградени автоматични пожаро-известителна система и пожаро-гасителна система, 

които се експлотират и поддържат съгласно утвърдените инструкции. 

Таблица 8. Аварийни ситуации 

 

Дата на инцидента Описание на 

инцидента 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

      

 

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

През 2021г. в деловодството на централата не са постъпвали оплаквания за замърсяване по 

компонентите и факторите на околната среда, свързани с дейността на инсталациите. 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е 

предоставено КР. 

 През 2021г. няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията. 

 

Дата на оплакването 

или възражението 

Приносител 

на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

      

 

 

Изготвили:  

инж.Мирослав Граховски................................ 

Десислава Софрониева..................................... 

Симона Христова.................................................. 

 

 

 

 

Съгласували: 

Н-к отдел Екология :................................    Изпълнителен Директор:.......................... 

                    инж. Елка Зарева            инж. Любомир Спасов 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

Аз, инж.Любомир Вангелов Спасов, в качеството си на изпълнителен директор на ТЕЦ „Бобов 

дол”АД, с настоящата декларация удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 

информация в Годишният доклад за 2021г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

комплексно разрешително №45-Н4-И0-А0/2019г. за експлоатацията на горивна инсталация за 

производство на електрическа енергия, попадаща в обхвата на т.1.1. и т.5.2.”а” от Приложение 4 към 

ЗООС и инсталация за производство на водород, попадаща в обхвата на т.4.2. „а” от Приложение 4 

към ЗООС. 

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

от този доклад на трети лица. 

 

 

               

 

 

инж. Любомир Спасов 

 

 

 


