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1.  Увод 
 ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово беше въведена в експлоатация на три последователни 

етапа през 2011 г.  

Настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) е изготвен на основание 

чл.125, т.6 от ЗООС и условие 5.10.2. от  КР №27/2005 г., актуализирано с Решения 

№ 27-Н0-И0-А1/2009 и № 27-Н0-И0-А2/2011, съгласно които Дружеството се 

задължава да изготвя и представя ежегодно в РИОСВ - Стара Загора Годишен 

доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 

разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която 

се отнася. 

Годишният доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, 

приложен към утвърдената със Заповед № РД-806/31.10.2006 г. на Министъра на 

МОСВ : “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и 

образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

комплексното разрешително”. 

  Докладът включва резултати от проведения собствения мониторинг  през 

периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.; обобщена информация за изпълнение на 

условията в КР, подлежащи на годишно докладване. 

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в 

съответствие с цитирания по-горе образец на годишен доклад, като е запазена 

номерацията на разделите и таблиците. 

   

1.1.  Наименование и адрес по местонахождение на инсталацията  
 Топлоелектрическа централа с номинална топлинна мощност 1910,8 MW, ТЕЦ 

Ей И Ес   Гълъбово - категория промишлена дейност 1.1. от Приложение № 4 на 

ЗООС, с адрес гр. Гълъбово 6280, област Стара Загора; община Гълъбово. 

 

1.2.  Данни за Комплексното Разрешително 
 Комплексно разрешително, издадено с Решение на Министъра на околната 

среда и водите № 27/2005,    дата на влизане в сила: 14.01.2005, актуализирано с 

Решение на Министъра на околната среда и водите № 27-Н0-И0-А1/2009,  дата на 

подписване: 09.07.2009, дата на влизане в сила: 28.07.2010; и с Решение на 
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Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда № 27-Н0-И0-

А2/2011, дата на подписване: 17.02.2011, дата на влизане в сила: 11.03.2011. 

 

1.3.  Данни за оператора на инсталацията 
Оператор: “Ей И Ес-3C Марица Изток1” ЕООД 

Адрес:  6280 гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора, ПК 600 

Тел.:  +359 418 65505 

Факс:  +359 418 65515 

e-mail:  miglena.koleva@AES.com 

 

1.4.  Лице за контакти 
Радостина Янакиева – Ръководител Отдел Околна среда 

Адрес:  6280 гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора, ПК 600 

Тел.:  +359 42 901450;  Моб.: 0886 610 130       

Факс:  +359 418 65515 

e-mail:  radostina.yanakieva@AES.com 

 

1.5.  Кратко описание на дейностите и процесите, извършвани в инсталацията 
 Площадката на ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово  е изградена на  45 km от гр. Стара 

Загора.   Разположена е на площ  от 162 хектара на територията на община 

Гълъбово и граничи с „Брикел” ЕАД. 

 Предмет на дейност на “Ей и Ес-3С Марица Изток 1” ЕООД е производство, 

преобразуване и продажба на електроенергия и други оперативни дейности, 

свързани с производство, преобразуване и продажба на електроенергия. 

 ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово включва два блока с инсталирана електрическа 

мощност 300 MW нето всеки.  

 Основните процеси, системи и съоръжения в централата са: 

 

-  Подготовка на горивото 
 Лигнитните въглища за  ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово се доставят от „Мини Марица 

изток”, посредством железопътен транспорт. След разтоварването им на ж.п. 

разтоварище се подават към дробилки “едро дробене”, а оттам, посредством система 
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транспортьори към склада за въглища, където се насипват на слоеве върху четири т. 

нар. „въглищни фигури” за осредняване на качествените им показатели. Насипването 

и последващото изгребване на въглищата се извършва с помощта на две 

комбинирани роторни съоръжения. 

 

-  Транспортиране на горивото до горивните инсталации 
 След изгребване, въглищата преминават през дробилки “ситно дробене”, 

откъдето се подават към захранващите бункери на котлите. Финото смилане се 

осъществява чрез чуково-вентилаторни мелници, след което пулверизираното гориво 

се подава към горивните уредби на котлите. Горелките на котлите са нискоемисионни 

по отношение на NOx. Твърдият отпадък, който се образува при горивния процес 

(дънна пепел) се охлажда с вода и отвежда от дъното на котела до силоз за 

временно съхранение посредством лентов транспортьор. 

 

-  Изгаряне на горивото в горивните инсталации 
 При пускови режими за разпалване се използва течно гориво газьол. 

Технологично необходимата пара до достигане на 40 % мощност на основните котли 

се осигурява от спомагателните котли – по един за всеки блок, които също използват 

газьол. 

 Изградено е едно авто - разтоварище за течно гориво и един резервоар с 

капацитет 1000 m3.   

 

-  Подготовка на водата в ХВО и дозиране в пароводния тракт на 
парогенераторите 
 За производство на пара в котлите се използва дълбоко обезсолена вода, 

която се подготвя в ХВО (химводоочистка). За постигане и гарантиране на 

необходимата чистота и качества на захранващата вода в схемата на 

химводоочистката е включена обратна осмоза, а в пароводният цикъл непрекъснато 

се дозират химикали за поддържане на необходимите технологични параметри. При 

експлоатацията не се отвеждат отпадъчни води от площадката.   
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-  Турбогенератори 
 Отделената при изгаряне на горивото топлина се използва за подгряване на 

циркулиращата в екранната система на котлите обезсолена вода до получаване на 

прегрята пара, която се подава към парните турбини, към които са куплирани 

генератори. 

 

-  Охлаждане и кондензация на отработената пара 
 Отработената пара се охлажда и кондензира в кондензаторите на турбините. 

За охлаждане се използва оборотна вода в затворен цикъл през охладителна кула с 

естествена тяга. За компенсиране на загубите от изпарение непрекъснато се подава 

добавъчна вода от язовир „Розов кладенец”. 

 

-  Открита разпределителна уредба 
 Произведената електрическа енергия ще се изнася в енергийната система 

посредством открита разпределителна уредба 400 kV (ОРУ), съдържаща по един 

прекъсвач за всеки блок и съответното комутационно и контролно оборудване.  

 

-  Очистване на димните газове от прах и серен диоксид 
 Димните газове от котлите преминават през електростатични филтри за 

улавяне на праха, който чрез пневмотранспорт се подава в силози за временно 

съхранение. 

 Очистените от прах газове преминават през сяроочистващи инсталации 

(СОИ), работещи  на мокър варовиков принцип за улавяне на серните диоксиди. 

Необходимият за СОИ варовик се доставя чрез железопътен и автотранспорт. 

Изградени са  системи за съхраняване, трошене и раздробяване на варовика и 

подготовка на варовикова суспензия.  

 Сяроочистващите инсталации са проектирани да постигат 400 mg/Nm3 SO2 в 

димните газове на изход. 

 

- Извеждане на очистените димни газове в атмосферата 
 След сяроочистващите инсталации, очистените димни газове се изпускат в 

атмосферата през 135-метрова охладителна кула. Изградена е система за собствени 
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непрекъснати измервания, която включва подсистеми за контрол на SO2, CO, NOx, 

прах, О2, влажност, обем, температура и налягане. 

 

- Съхранение, транспортиране и депониране на твърдите горивни 
отпадъци и отпадъците от очистването на димните газове 

 Получената гипсова суспензия от СОИ се обезводнява до 10-15 % 

влагосъдържание посредством лентови вакуум филтри и чрез транспортьори се 

подава към силози за временно съхранение. 

 Гипсът от СОИ и твърдите горивни отпадъци се дозират от силозите върху 

лентов транспортьор и се претоварват върху тръбен лентов транспортьор за 

извозване до Депо за сгуропепелина и гипс от ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“  за крайното 

им депониране. За предотвратяване на разпрашаването при товаренето, 

транспортирането, разтоварването и депонирането на сухата пепелина е предвидена 

система за овлажняването и с цел постигане на оптимална влажност на смесения 

отпадък 15 – 25 %. Транспортирането и депонирането на тези отпадъци се 

извършват от Депо за сгуропепелина и гипс с оператор „Ей И Ес Марица Изток 1“ 

ЕООД, за което компанията има издадено КР No 120-Н0/2007. 

 

1.6.  Производствен капацитет 
 През 2013 година не е превишаван капацитетът на инсталацията, 

регламентиран с условие 4.1. на КР 

 

Инсталации 
Номинална 

топлинна мощност 
по КР 

Топлинна 
мощност за 2013 

Съответствие 

Топлоелектрическа централа 

Котел Б1 

Котел Б2 

Спомагателен котел 1 

Спомагателен котел 2 

1910,8 MWth 1491,59 MWth Да 

 

 В изпълнение на условие 4.2.1. се   прилага  инструкция   за  измерване   и 

документиране на произведената електроенергия. Отчитането се извършва 
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1.8.  РИОСВ и БД на чиято територия е разположена инсталацията 
 
Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Стара Загора 
6000,  гр. Стара Загора, ул. “Стара планина” № 2 

 

Басейнова дирекция (БД) „Източнобеломорски район“ 
4000 гр. Пловдив, ул. “ Янко Сакъзов” № 35 

 

2.  Система за управление на околната среда 
 В ТЕЦ „Ей И Ес – Гълъбово“ е въведена система за управление на околната 

среда (СУОС), която отговаря на поставените изисквания в условие 5 от КР 27/2005.  

 

2.1.  Структура и отговорности 
 В съответствие с условия 5.1.1. и 5.1.2., е определен персоналът, който 

извършва конкретните дейности по изпълнение на всяко едно от условията в 

разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията. Изготвен е списък,  

утвърден от Директор Централа.  

 Списъкът се съхранява (условие 5.1.3.) на място, достъпно за персонала.  

 

2.2.  Обучение 
 Съвместно с отдел „Човешки ресурси“  през 2013 г. се изготви програма за 

встъпително и периодични обучения по безопасност, здраве и околна среда, която 

включва теми, график за провеждане и времетраене, персоналът за който е 

предназначено съответното обучение и начинът на документиране. 

 Всички  изпълнители, които работят на територията на ТЕЦ „Ей И Ес – 

Гълъбово“ присъстват на  встъпително обучение по безопасност, здраве и околна 

среда. 

 

2.3.  Обмен на информация 
 В централата се поддържа актуална информация за отговорните лица по 
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4.3.  Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
 Изпълняват се условия 10.1.2.1., 10.2.2.1., 10.3.2.1. и 10.4.2.1. Площадката не 

зауства производствени отпадъчни води, отпадъчни битово-фекални води, отпадъчни 

охлаждащи води и дъждовни води. 

 Не е извършвано и аварийно заустване на дъждовни води в р. Сазлийка. За 

контрол на заустването се водят записи за наблюдение на нивата на басейните за 

дъждовни води. 

 Съгласно условие 10.2.4.1. се извършва мониторинг и контрол на 

охлаждащата вода в охлаждащата система  по  отношение  на количествата 

използвани добавки за третиране, съгласно таблица 10.2.4.1. През 2013 година  е 

извършван непрекъснат мониторинг на рН на охлаждащата система. Данните се 

регистрират от системата за управление на централата и се архивират в PI 

системата. Няма установени несъответствия. 

 Не се допуска постъпване на замърсени води (от местата за разтоварване и 

съхранение на суровини и материали) в дъждовната канализация (условие 10.4.2.4.) 
 

4.4.  Управление на отпадъците 
 По условие 11.1.1. 
 Обобщена информация за образуваните отпадъци през 2013 година и 

констатираните несъответствия по отношение на превишените количества на 

генерираните отпадъци са  представени в таблица 4 на Приложение 1 към настоящия 

доклад и таблицата по-долу. 

 

Отпадък Код 

Годишни количества 

СъответствиеКоличества, 
определени с 

КР, тона 

Реално 
измерени 
количества, 

тона 
Сгурия, шлака и дънна пепел от 

котли 10 01 01 189 216 97 053,726 Да 

Увлечена/летяща пепел от 
изгаряне на въглища 10 01 02 1 434 888 740 597,746 Да 

Твърди отпадъци от реакции на 
основата на десулфуризация на 

отпадъчни газове 
10 01 05 1 529 496 649 981,664 Да 

Отпадъци от съхраняване и 
подготовка на гориво за 

електроцентрали, изгарящи 
въглища 

10 01 25 150 111,850 Да 
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 Съгласно  условие 13А.2. се прилага   инструкция за периодична проверка за 

течове от тръбопроводи   и   оборудване,   разположени   на   открито. През 2013 г. са 

извършени 2180 проверки. За годината са установени 6 пропуска на резбови 

съединения на димните вентилатори (Забележка: Маслените системи на димните 

вентилатори са оборудвани с маслосборни вани). Незабавно са предприемани 

коригиращи действия и пропуските са отстранявани  в рамките на работния ден, в 

който са констатирани. 

 През 2013 г.  е извършен мониторинг на състоянието на почвите, съгласно 

условие 13Б.7.1. Взети са проби от 6 мониторингови пункта и са анализирани по 7 

показателя.   

 При сравнението между базовия анализ през 2007 г. и резултатите от 

изпитване на почвените проби през 2013 г. се установиха завишени стойности при 

следните показатели: 

фосфор: при всички МП (616 mg/kg; 817 mg/kg; 644 mg/kg; 488 mg/kg; 493 mg/kg; 431 

mg/kg) 

сулфати: МП-4 (614 mg/kg) 

нефтопродукти: МП-4 (150 mg/kg) и МП-5 (170 mg/kg) 

 

 Базовият анализ е от 2007 година. През 2010 г., когато е извършен следващия 

мониторинг на почви, опробването е от друг  почвен слой, поради факта, че котата на 

терена е понижена с 4-5 метра при строителството на централата. Преди пускането 

на централата в експлоатация цялата производствена площадка беше покрита с 

бетон или чакъл. По тази причина при ревизията на КР през 2011 г. се промени 

местоположението на мониторинговите пунктове, като се запази техния брой. Бяха 

избрани места в тревните и зелените площи, поради липса на други участъци без 

настилка. 

 На практика почвените проби през 2013 г. освен, че са взети от друг почвен 

слой в сравнение с базовите също са от почва, която е третирана с препарати за 

обработка на тревни площи, включително и такива, съдържащи фосфати и сулфати. 

На това се дължат по-високите стойности на фосфор във всички почвени проби, 

както и на сулфати в пробата от МП-4. Завишена концентрацията на нефтопродукти в 

сравнение с базовия анализ е установена съответно 150 mg/kg (МП-4) и 170 mg/kg 

(МП-5). Наредба № 3 от 01.08.2008 за нормите за допустимо съдържание на 
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