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1 Увод 
- Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително 

(КР): 
Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 
до 31.12.2015г. от 01.01.2016г. 
1.1.а. Горивна инсталация за производство 
на електроенергия (съгласно Условие 
3.5.1.) с номинална топлинна мощност 3 
609  MW – т. 1.1: 

- котел № 1, тип ТП – 100 А; 
- котел № 2, тип ТП – 100 А; 
- котел № 3, тип ТП – 100 А; 
- котел № 4, тип ТПЕ 212; 
- котел № 5, тип ТПЕ 212; 
- котел № 6, тип ТПЕ 212; 
- турбини № 1 ÷ 6 тип К-210-130; 
- трансформатори. 

1.1.б. Горивна инсталация за производство 
на електроенергия (съгласно Условие 
3.5.1.) с номинална топлинна мощност 1 
791  MW – т. 1.1: 

- котел № 4, тип ТПЕ 212; 
- котел № 5, тип ТПЕ 212; 
- котел № 6, тип ТПЕ 212; 
- турбини № 4 ÷ 6 тип К-210-130; 
- трансформатори. 

1.2. Електролизна инсталация за производство на водород.  
Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС 
1.3. Част от електрическа уредба, разположена на площадката.  

- Адрес по местонахождение на инсталациите: 9168, село Езерово, община 
Белослав, област Варна. 

- Регистрационен номер на КР: № 51.

- Дата на подписване на КР: 10.06.2005г.

- Дата на влизане в сила на КР: 10.06.2005г.

- Оператора  на  инсталациите,   като   се   посочва  конкретно   кой   е   
притежател на разрешителното: “ТЕЦ Варна” ЕАД

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора; 
Данни за собственика: ЧЕЗ, а.с. АД, Чешка Република; 
Адрес: Чешка Република, 14053 Прага 4, ул. Духова № 2/1444; 
Тел.: 00420/211041111, Факс: 00420/211042001; 
Данни за оператора: “ТЕЦ Варна” ЕАД; 
Адрес: Република България, 9168 с.Езерово, община Белослав, област Варна; 
Тел.: 052/66563311, Факс: 052/6656371. 

- Лицa за контакти; 
инж. Николай Момчилов Николов – р-л отдел „Технически контрол”, тел.: 052/6656336. 

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 
инсталацията/инсталациите; 
Предметът на дейност на централата е производство на електрическа и топлинна енергия, 
пренос на топлинната енергия; строителство и ремонтна дейност в областта на 
електропроизводството и топлопроизводството; извършване на пристанищна дейност, 
свързана с разтоварване на въглища, инвестиционна дейност; придобиване и 
разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени 
образци, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост.  

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите. 
Инсталациите собственост на “ТЕЦ Варна” ЕАД попадащи в обхвата на комплексно 
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разрешително № 51 са: 
Горивна инсталация за производство на електроенергия (съгласно Условие 3.5.1.) с 
номинална топлинна мощност 3 609 MW – т. 1.1: 

- котел № 1, тип ТП – 100 А; 
- котел № 2, тип ТП – 100 А; 
- котел № 3, тип ТП – 100 А; 
- котел № 4, тип ТПЕ 212; 
- котел № 5, тип ТПЕ 212; 
- котел № 6, тип ТПЕ 212; 
- турбини № 1 ÷ 6 тип К-210-130;
- трансформатори.

Като основно гориво за производство на електроенергия се използват вносни въглища с 
ниско съдържание на летливи вещества и висока калоричност. 
Въглищата се доставят с кораби, като се разтоварват с пристанищните кранове на 
транзитен склад, а от там посредством кран-претоварачи се насипват в основния склад, 
където се складират и обработват по утвърдена технология. 
Подаването на въглищата към котлите се извършва посредством въглищни транспортьори 
(ТГЛ), като тяхната ширина и скорост е съобразена с технологичния процес. На пресипките 
са монтирани аспирационни уредби за отстраняване на запрашаването. На 
аспирационните уредби се извършват собствени периодични измервания съгласно 
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.
“ТЕЦ Варна” ЕАД разполага и с мазутно стопанство, състоящо се от три резервоара по 
2000 м3 всеки. Резервоарите са разположени в обваловки, които са в състояние да поемат 
евентуалните разливи от всеки един от тях. Мазута се използва като разпално гориво.  
Котлите са барабанен тип с естествена циркулация и Т-образна компановка. Проектирани 
са за изгаряне на въглищен прах при течно шлакоотделяне. За целта имат монтирани по 
16 прахови горелки с вградени мазутни форсунки.  
На изхода на котлите са монтирани сухи електрофилтри тип ПДГ за блокове 1, 2 и 3 и УГ 
за блокове 4, 5 и 6. 
За производство на пара се използва обезсолена вода от собствени подземни 
водоизточници, която се подготвя във водоподготвителната инсталация (ВПИ). 
Турбините са тип К-210-130 и са произведени в Ленинградския металически завод-Русия. 
Този тип турбини са монтирани в още  три топлоцентрали в страната. За охлаждане на 
кондензаторите им се използва езерна вода.  
През 2011г. са осъществени следните спирания / пускания на блокове: 

-  Блок  № 1 – 10  бр. спирания и 10 бр. пускания;
-  Блок  № 2 – 7  бр. спирания и 7 бр. пускания; 
-  Блок  № 3 – 5  бр. спирания и 5 бр. пускания; 
-  Блок  № 4 – 16  бр. спирания и 16 бр. пускания; 
-  Блок  № 5 – 17  бр. спирания и 16 бр. пускания; 
-  Блок  № 6 – 10  бр. спирания и 9 бр. пускания; 

Произведената електрическа енергия през 2011г. е 3 043 132,898 МВтч.

Електролизна инсталация за производство на водород. 
Електролизната инсталация е оборудвана с електролизери “IMET” за производството на 
водород за охлаждане на генераторите в ТЕЦ-Варна. Полученият при реакцията кислород, 
се отвежда в атмосферата. В модула водата се разлага на основните си компоненти: H2 и 
O2.
Модулът е изграден от множество клетки, наредени в определена последователност. 
Всяка клетка съдържа неорганична йонообменна мембрана, анод, катод, биполярна 
пластина, два структурни пръстена и специални уплътнения. Всяка клетка електрически е 
свързана последователно, а хидравлично – в паралел. 
Електролитът се състои от 30% KOH и тече гравитационно през газовите сепаратори към 
дъното на модула. От тук електролитът се разпределя към всяка клетка. Постоянният ток, 
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създава мехурчета водород и кислород, които се пренасят през флуида, към колекторите 
за газ вътре в структурните пръстени и от там към газовите сепаратори. Поради разлика в 
специфичните тегла на електролита на изхода на газовия сепаратор и на изхода на 
модула, движението се осъществява чрез естествена циркулация. 
Произвeдения водород се съхранява под налягане до 1 МРа в шест двойки резервоари 

разположени на открито. 
Произведеният през 2011г. водород е 5,047 тона. 

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 
околната среда; 

Отделът ангажиран с дейността по опазване на околната среда и управление на 
отпадъците е отдел “Технически контрол”. Пряко ангажиран с дейността по екология и 
опазване на околната среда е Инспекторът по екология, а с аварийната сигурност и 
готовност за действие при бедствия и аварии – Инспектор гражданска защита и Група 
„Пожарна безопасност и защита на населението”. 
Ръководител отдел „Технически контрол” е пряко подчинен на Изп. директор.  
Използването и отчитането на суровини, спомагателни материали, горива, енергия и вода 
е право и задължение на направление “Производство”. 

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите: 

  РИОСВ – гр. Варна, ул.”Ян Палах” № 4 

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ 
инсталациите: 

Басейнова дирекция Черноморски район,   
    гр. Варна, ул.”Александър Дякович” № 33 

2 Система за управление на околната среда. 
В “ТЕЦ Варна” ЕАД, е внедрена и функционира - Интегрирана система за управление 
(ИСУ) при спазване изискванията на стандарти  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 
18001:2007.
Политиката на “ТЕЦ Варна” ЕАД по отношение на околната среда е част от общата 

"Политика по качество, безопасност и околна среда".  

За реализиране на декларираната политика ръководството на “ТЕЦ Варна” ЕАД е 
разработило общи и конкретни цели по опазване на околната среда. Има утвърдена 
привеждаща програма с конкретни мерки и срокове, която е приложена към комплексно 
разрешително №51/2005г. Утвърден е списък на отговорните лица за изпълнение на 
условията на комплексното разрешително. В централата са разработени програми и 
планове с конкретни срокове и отговорници свързани с опазване на околната среда като: 

- Програма за управление на отпадъците; 
- Програма за обучение на персонала; 
- Програма за опазване на околната среда и др.

3 Използване на ресурси. 
Използването на ресурси за производствена дейност на “ТЕЦ Варна” ЕАД в периода 2005-
2011г. е представено в Таблица № 1. 
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Таблица № 1
№ Използвани суровини 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

За инсталацията по Условие 2 т. 1 от КР

1 Водни количества от повърхностни източници - m3/y 389 315 128 439 512 706 496 584 974 466 579 625 282 935 689 309 399 337 340 051 087
2 Водни количества от повърхностни източници m3/MWh 149 147,5 133 129 126 109 112
3 Водни количества от подземни източници м3 4 551 384 3 717 152 2 956 599 2 763 208 2 310 331 2 614 272 1 855 411
4 Водни количества от подземни източници м3/MWh 1.75 1.25 0.8 0.77 1.03 0.92 0,61
5 Енергия за собствени нужди MWh/y 226 753 250 314 313 253 313 961 204 376 259 203 242 585    
6 Енергия за собствени нужди MWh/MWh 0.087 0.084 0.084 0.086 0.091 0.091 0,080 
7 Въглища t/y 1 159 016 1 308 166 1 728 612 1 729 172 998 925 1 332 845 1 381 652
8 Въглища t/MWh 0.445 0.439 0.463 0.479 0.446 0.468 0.454
9 Мазут  t/y 4 990 3 309 2 000 5 172 1 794 2 489 1 956
10 Мазут t/MWh 0.0019 0.0011 0.0005 0.0014 0.0008 0.00087 0.0006
11 Природен газ xил. Nm3/y 844 1 067 3 073 2 437 2 218 3 283 3 492
12 Природен газ Nm3/MWh 0,3 0,358 0.823 0.675 0.9895 1.1519 1.148
15 Тринатриев фосфат t/y 5.5 5.15 6.2 6.075 3.895 4.51 5.67
16 Тринатриев фосфат t/MWh 0.000002 0.0000017 0.000002 0.0000017 0.000002 0.000002 0.000002
17 Амонячна вода t/y 12 11 10.4 9.23 5.395 8.486 11.744
18 Амонячна вода t/MWh 0.000005 0.0000037 0.000003 0.0000026 0.000002 0.000003 0.000004
19 Натриева основа t/y 128,9 98,5 153,8 150,52 93.14 96.887 133.35
20 Натриева основа t/MWh 0.000049 0.000033 0.000041 0.000042 0.000042 0.000034 0.000044
21 Солна киселина t/y 262.65 262.65 262.65 262.65 154.2 169.405 221.19
22 Солна киселина t/MWh 0.000073 0.000073 0.000073 0.000073 0.000069 0.000059 0.000073
23 Сярна киселина t/y 40 26.4 44,6 20 24 30.409 28
24 Сярна киселина t/MWh 0.000015 0.0000088 0.000012 0.0000055 0.000011 0.000011 0.000009
25 Хидразин t/y 3 2.6 3.4 3.465 2.2 2.42 3.046
26 Хидразин t/MWh 0.000001 0.00000087 0.000001 0.00000096 0.000001 0.000001 0.000001

За инсталацията по Условие 2 т. 2 от КР

27 Подземни води м3/y 22 22.38 58.01 60.535 58.376 58.378 56,521
28 Подземни води м3/MWh 5.45 11.2 11.15 11.13 11.13 11.12 11.19



3.1 Използване на вода.
Използването на води от централата се извършва на базата на: 
- Разрешително за водоползване за охлаждане и промишлени цели от Варненско 

езеро, № 200 237/12.03.05 на МОСВ, и Решение за продължаване срока на действие 
на разрешителното №785/07.04.11 на МОСВ 

- Разрешително за водовземане № 2153 0077/19.04.10г. 

Използваните водни количества са представени в Таблица № 2. 

Таблица № 2

Източник 
на вода 

Годишно 
количество, по 

разр. за 
водоползване 

(м3)

Годишна 
норма за 

ефективност 

Годишна 
консумация на 

вода/2011г.  
(м3)

Използвано 
количество за 

единица 
продукт 

Съответств
ие 

За инсталацията по Условие 2 т.1 от КР
Варененско езеро 
(повърхностни 
води - общо) 

504 000 000 165
m3/MWh

340 051 087 112
m3/MWh

Да 

Варененско езеро 
(за охлаждане) 

488 400 000 - 326 592 933 - Да 

Варененско езеро 
(за пром. цели) 

15 600 000 - 13 458 154 - Да 

Подземни води 
(общо) 

4 603 625 1,45
m3/MWh

1 855 411 0,61
m3/MWh

Да 

Подземни води 
(за питейно-
битови нужди)

405 515 - 219 294 - Да 

Подземни води 
(за промишлени 
цели) 

703 234 - 331 715 - Да 

Подземни води 
(за охлаждане) 

3 494 876 - 1 304 402 - Да 

За инсталацията по Условие 2 т.2 от КР

Подземни води 
(общо) 

- 11.2
m3/t

56,521 11.19
m3/t

Да 

Разхода на вода се отчита, чрез монтираните измервателни устройства за контрол на 
разхода на промишлена вода (означени на схеми, в първия ГДОС), съгласно следните 
инструкции: 
- Инструкция за експлоатация и поддържане на технологичното оборудване, основен 

консуматор на вода за производствени нужди. 
- Инструкция за изчисляване на количествата използвани води за охлаждане на 

кондензаторите на турбини.  
- Инструкция за измерване и документиране на количествата използвани води и 

заустените отпадъчни води.  

За 2011г. централата е платила такса за водоползване и заустване на отпадъчни води, 
като копия от платежните нареждания са изпратени в БДЧР – гр. Варна, заедно с 
Годишния доклад за изпълнение на условията от разрешителните за водоползване.  

В резултат от прилагането на Инструкцията за оценка на съответствието на измерените 
водни количества с определените такива в условията на комплексното разрешително 



норми, през 2011г. не са констатирани несъответствия със заложените лимити. В 
резултат от изпълнението на инструкциите по условия 8.1.5 и 8.1.6 както е видно от 
редове 1 до 4 на таблица № 1 е постигнато намаляване разхода на вода за единица 
продукт. 
За периода 2005/11г. в резултата на прилаганата цитираната по-горе инструкция са 
установени: 

 за 2005 г. – едно несъотведствие; 
 за 2006 г. – не са установени такива; 
 за 2007 г. – едно несъотведствие; 
 за 2008 г. – едно несъответствие; 
 за 2009 г. - не са установени такива;  
 за 2010 г. - не са установени такива;  
 за 2011 г. - не са установени такива. 

В изпълнение на условия 8.1.4. и 8.1.5 е актуализирана „Инструкцията за експлоатация и 
поддържане на технологичното оборудване, основен консуматор на вода за 
производствени нужди”. Не са констатирани несъответствия.  
В изпълнение на Инструкция по условие 8.1.6 от Комплексното разрешително, през 2011г. 
са извършени 12 проверки на водопроводната мрежа. Проверките са документирани в 
Дневник за състоянието на канализационната, водопроводни и отоплителни мрежи.  
За 2011 няма регистрирани разливи от канализационната, водопроводни и отоплителни 
мрежи. Регистрирани са следните пропуски по затварящи механизми в санитарно битови 
помещения: на 12.08. и 09.12.2011г. Извършена е подмяна на повредените с нови.   
На 09.09.2011г. е регистрирано затлачване на канализация с битови отпадъци. Няма 
разливи и пропуски, извършено е отпушване на канализацията с проволка.  

3.2 Използване на енергия. 
За периода 2005/11 г. няма установени несъответствия при прилагането на Инструкция за 
измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроeнергия 
за производствени нужди, с определената Годишна норма за ефективност при употребата 
на електроенергия (условие 8.2.1). Данните са представени в Таблица № 3.  

Таблица № 3.

Година 
Год. консумация на ел. 

ергия за произво-
дствени нужди  

MWh

Год. норма за 
ефективност при 

употр. на ел.енергия, 
MWh/ MWh

Използвано колич. 
за единица продукт 

MWh

Съотве-

тствие 

За горивната инсталация за производство на електроенергия. 
2005 226 753 0,087   Да 
2006 250 657 0,084   Да
2007 313 253 0,084   Да
2008 313 961 0,086   Да
2009 204 376 0,091   Да 
2010 259 203 0,091   Да 
2011 242 585

0,095

0,080   Да 
За електролизерна инсталация. 

2005 - - - Да
2006 169,25 - - Да
2007 278,45 - - Да 
2008 291,32   - - Да
2009 281,15   - - Да
2010 282,31   - - Да
2011 282,60   - - Да



3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива. 

Съответствието на използваните през 2011г. спомагателни материали и горива с 
годишните норми за ефективност по комплексно разрешително е представено в Таблица 
№ 4 и Таблица № 5. 

Таблица № 4 

Употребено годишно 
количество Спомагателни материали 

Годишна норма за 
ефективност 

[t/MWh] тона   t/МWh 
Съответств

ие
Корекционен агент на котловата 
вода (тринатриев фосфат); 

0,000002 4,510 0,000002 Да 

Корекционен агент на водата в 
котлите срещу корозия (амонячна 
вода);

0,000004 8,486 0,000003 Да 

Реагент за регенерация на смолите 
от филтрите на блочните 
обезсоляващи установки (натриева 
основа); 

0,000044 96,887 0,000034 Да 

Реагент за регенерация на филтри 
от кондензоочистваща инсталация 
(солна киселина); 

0,000073 169,405 0,000059 Да 

Реагент за регенерация на смолите 
от филтрите на блочните 
обезсоляващи установки (сярна 
киселина); 

0,000028 30,409 0,000011 Да 

Реагент за предпазване от 
кислородна корозия на 
оборудването  (хидразин). 

0,000001 2,420 0,000001 Да 

Таблица № 5 

Употребено годишно 
количество Горива 

Годишна норма за 
ефективност 

t/MWh,
Nm3/MWh

тона   t/МWh,
Nm3/MWh

Съответств
ие 

Въглища 0,441 1 332 845 0,468 Не 

Мазут 0,0015 2 489 0,00087 Да 

Природен газ 0,0087 3 283 000 1,1519 Не 

Всички употребявани химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече 
категории на опасност, се съхраняват опаковани, етикетирани и снабдени с 
информационни листове за безопасност. Разработени са и се прилагат инструкции, които 
определят правилата за доставка, съхранение, употреба и документиране на процеса. 

В резултат от прилагането на Инструкция за оценка на съответствието на стойностите на 
годишните норми за ефективност при употребата на спомагателни материали и горива, са 
установени следните несъответствия: 

- несъответствие по отношение превишаване годишната норма за ефективност при 
употребата на природен газ. Несъответствието е разгледани от комисии, чиято работа е 
приключила с издаване на протокол за установяване на причините. Вместо мазут за 



разпалване на котлите е бил използван природен газ, с което е реализиран значителен 
екологичен ефект, както по отношение емисиите на парникови газове, които при 
изгарянето на природния газ са с над 37% по-ниски от тези при изгаряне на мазут. Поради 
изтъкнатите по-горе причини годишните норми за употреба на природен газ са нарушени 
за целия период от 2005 до 2011г. 

- несъответствие по отношение превишаване годишната норма за ефективност при 
употребата на въглища. Несъответствието е разгледано от комисия, чиято работа е 
приключила с издаване на протокол. Констатираното несъответствие е поради следните 
причини:   
В комплексно разрешително № 51/2005г. за разход на въглища за единица продукт е 
заложен лимит съответстващ на проектното гориво на централата – антрацитни въглища с 
калоричност 25 015 KJ/kg. Тъй като “ТЕЦ Варна” ЕАД работи изключително на вносни 
въглища, характеристиките на доставяните въглища са в пряка зависимост от конюнкцията 
на международния пазар на горива. Освен това през последните години ръководството на 
централата полага усилия за доставка на въглища с ниско съдържание на сяра. В резултат 
на това и с цел осигуряване на енергийния баланс на страната са доставяни и изгаряни 
въглища освен предвидените по проектна калоричност и такива с по-ниска.   

3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива. 
През 2011 г. са извършени две проверки на площадките и съоръженията за съхранение на 
спомагателни материали и горива. Проверките са извършени от комисии и са съставени 
протоколи. Проверени са:  

 Площадка с резервоари за масло и дизелово гориво;  
 Площадка с резервоари за мазут; 
 Площадка с резервоари за Н2 и СО2;
 Площадка с резервоари за NaOH; 
 Площадка с резервоари за HCl; 
 Площадка с резервоари за H2SO4;
 Транзитен въглищен склад; 
 Склад за масла; 
 Склад за хидразин; 
 Склад за бутилки с пропан-бутан и О2;
 Склад за съхраняване на йонообменни смоли; 
 Резервоари с NaOH за БОУ; 
 Резервоари с работен хидразинен разтвор с концентрация 0,0003% за блоковете; 
 Резервоари с работен разтвор на амонячна вода с концентрация 25% и хидразинен 

разтвор с концентрация приблизително около 30%; 
От проверките не са констатирани несъответствия, във връзка с което не са предписани 
коригиращи действия. 
През 2011г. площадките и съоръженията за съхранение на спомагателни материали и 

горива са експлоатирани с изправни и годни за експлоатация обваловки. 
Проверките за установяване и отстраняване на течове по тръбната преносна мрежа за 
спомагателни материали и горива се извършват съгласно инструкция ЕИ 4.4.6-04 от 
персонала на всяка смяна. Установените течове и извършените ремонтни работи за 
тяхното отстраняване се описват в електронен дневник за дефекти.  
През 2011г. са регистрирани и описани в дневника регистриране на аварии и нарушения в 

работата на съоръженията в „ТЕЦ Варна” ЕАД, 39 бр. течове и пропуски на котелно, 
турбинно и химично оборудване - нагревни повърхности, фланци, уплътнения и помпи по 
тръбната преносна мрежа за спомагателни материали и горива. Същите са отстранени 
своевременно. Не са допуснати разливи в почвата или подземните води.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА. 
4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества  



(ЕРЕВВ) и PRTR.
Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния въздух, 
водните обекти и почвата, преноса на замърсители извън площадката, обработка и/или 
употребата на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно 
Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ. Пълен списък на вещества и техните 
прагови стойности са посочени в Таблица 1 на Приложение № 1 към настоящия ГДОС. 
Докладва се всяко вещество, чието годишно количество (емисия и / или употреба) е по-
голямо от посочената прагова стойност.  

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 
Замърсителите, изпускани в атмосферния въздух са SO2, NOx, CO2, CO и прах. Отделят 
се при изгаряне на въглища в пещните камери на котлите.  

Централата има монтирана система за собствени непрекъснати измервания (СНИ) на 
концентрациите на вредни вещества в димните газове от котлите, като резултатите от 
измерванията се изпращат ежемесечно за утвърждаване в РИОСВ – гр. Варна под 
формата на доклади. До три месеца от началото на годината следваща отчетната, се 
изпраща за утвърждаване в РИОСВ гр. Варна - Годишен доклад за резултатите от 
системата за СНИ. Средствата на измерване подлежат на ежогодишна проверка и 
калибриране от независими акредитирани лица.  
Забележка: в изпълнение на влязло в сила ограничение по условие 3.5.1., т.1 (Решение № 
51-Н0-И0-А1/2011г.), за работа на блок № 3 – до 700h/y, се наложи същият да бъде спрян 
от работа до януари 2012г. Поради тази причина не беше възможно да се извърши 
планираната за 2011г. проверка и калибриране на прахомера.
През периода (2011г.) са извършени контролни измервания от РИОСВ – Варна на 
емисиите на вредни вещества в димните газове. Не са констатирани отклонения от 
нормите.  

За 2011 г. са утвърдени месечните доклади за Котли №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6.  
Резултатите от утвърдените доклади от СНИ показват, че няма нарушени средномесечни 
норми за замърсителите SO2, NOx, СО и прах.  
Оценката на годишните 48-часови средни стойности и 7-дневни средни стойности на SO2,
СО, NOx и прах се извършва в РИОСВ Варна. 

Съгласно условия 9.1.3.1 и 9.1.2, с писмо наш изх. № 2041/01/09.2011г. до РИОСВ Варна, 
е изпратена информацията за технологичните параметри на пречиствателните 
съоръжения (електрофилтри). В изпълнение на инструкцията по  условие 9.1.2 е 
извършена оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните 
параметри, в отпадъчните газове. За 2011г. няма отклонение от индивидуалните 
емисионни ограничения за централата. Информацията е обобщена в таблица 2, от 
приложение 1 към настоящият доклад.  

През 2011г. са отделени следните количества замърсители във въздуха: 
Замърсител Количество (тона) 

SO2 36 006
NOx 15 386
CO2 3 110 725
Прах 1 698 

Количествата на замърсителите по т. 4.2 изпускани във въздуха са посочени в Таблица № 
2 от Приложение № 1. Изчислените стойности за SO2, NOx и прах са на база утвърдена 
методика на МОСВ – Методика за определяне на вредни вещества във въздуха.
Количеството на CO2 е изчислено на база План за мониторинг на емисиите на 
парникови газове, утвърден от МОСВ с издаденото ни Разрешително за емисии на 



парникови газове. 

През годината централата е работила с въглища със съдържание на летливи на суха 
горима маса под 10 %, за което има протоколи от ежемесечни анализи на въглищата от 
акредитирана лаборатория. В периода 10ч.00мин на 04.11.2011г. до 15ч.30мин. на 
12.11.2011г. беше осъществено експериментално изгаряне на енергийни въглища, с 
летливи над 10%, на блок № 6. За началото и края на експеримента с писма с изходящи 
номера съответно 2430/03.11.2011 и 2228 /№ на факс/14.11.2011 беше уведомена РИОСВ 
Варна. 

Централата извършва мониторинг на нивата на серен диоксид, фини прахови частици 
(ФПЧ10) и азотни оксиди в атмосферния въздух, чрез автоматична измервателна станция 
(АИС) с.Езерово. Резултатите от пункта за мониторинг, се представят в реално време, до 
регионалния диспечерски пункт в РИОСВ Варна и Централния диспечерски пункт в ИАОС-
София. 

За инсталациите предмет на комплексното разрешително през 2011г. не са установени 
неорганизирани емисии на вредни вещества във въздуха. 

В резултат от прилагането на инструкцията за оценка на наличие на източници на 
неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества не се установява наличие 
на такива. През 2011г. в „ТЕЦ Варна” ЕАД не са получени оплаквания за миризми, 
получени в резултат на дейностите извършвани на площадката. 

Отчетът за използваните и неизползваните часове от разрешения лимит по условие 3.5.1.
съгласно изискванията на т. 2 от ал. 1 на чл. 9 от Наредба № 10 от 6.10.2003 г. е 
представен в следната таблица:  

Работни часа за 2011г. Инсталация 
Лимит по КР Отработени часове 

Котел 1 412 
Котел 2 589 
*Котел 3 

700
778

Общо за горивна инсталация № 1 2 100 1 779 

*Забележка: Ограничението по условие 3.5.1., т.1 (поставено с Решение № 51-Н0-И0-
А1/2011г.), за работа на котел № 3 не повече от 700 часа през една календарна година, не 
е спазено поради следната причина: Решение №51-НО-ИО-А1 за актуализация на КР 
51/2005г. влиза в сила от 01.03.2011г. и на датата в която е получено в „ТЕЦ Варна” ЕАД – 
писмо наш вх. № 636/10.03.2011, работните часове на блока са били вече изчерпани.  
Блок № 3 е бил спрян в 20:01 часа на 11ти март и след тази дата не е включван в работа, 
през 2011г.  

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води. 

Емисиите на замърсители във водите от дейността на централата са посочени в таблица 
№ 3 от Приложение № 1.   
Мониторинг на отпадъчните води се извършва от акредитирани лаборатории в обем 
съответстващ на условията на комплексното разрешително. Няма данни в отпадъчните 
води от централата да се съдържат хлороалкани. Поради липса на отделна канализация 
за събиране и отвеждане на дъждовните води, те се предават заедно с битово-фекалните 
води на пречиствателна станция “Варна”. 

В „ТЕЦ Варна” ЕАД се експлоатират следните пречиствателни съоръжения за емисии в 
производствените отпадъчни води: 



- Маслоуловител към Турбинно оборудване; 
- Неутрализационна инсталация за отпадъчни води от регенерация на йонообменните 

смоли в химично оборудване и от постоянната продувка на котлите; 
- Локално пречиствателното съоръжение за замърсени с мазут и газьол води в мазутно 

стопанство на “Въглеподаване”. 
Оптималните стойности на технологичните параметри на пречиствателните съоръжения и 
честотата за техният мониторинг, са определени и се следят, съгласно:  
Инструкция за поддържане на оптималните стойности на контролираните параметри на 
неутрализационната инсталация за отпадъчните води от регенерация на филтрите в 
химичен цех 
Инструкция за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на 
маслоуловителя по турбинно оборудване 
Инструкция за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на 
пречиствателното съоръжение за замърсени с мазут и газьол води в мазутно стопанство 
на цех “Въглеподаване” 
Няма установени несъответствия на измерените стойности, съгласно заложените 
оптимални стойности в цитираните по-горе инструкции. 

Прилагат се инструкции за оценка на съответствието на измерените стойности на 
контролираните параметри в отпадъчните води с определените индивидуални емисионни 
ограничения по комплексно разрешително и инструкция за оценка на съответствието на 
ползваните водни количества и количествата заустени отпадъчни води с количествата, 
заложени в разрешителните за водоползване, заустване и комплексното разрешително 
№51. Няма установени несъответствия на измерените стойности със зададените в 
комплексното разрешително оптимални стойности.  

Извършени са четири проверки от акредитирана лаборатория на контролираните 
параметри на работеща секция на сгуроотвала. Не са констатирани несъответствия.   
В резултат от прилагането на инструкциите към Условия 10.1.3.3 и 10.2.2.3 от 
комплексното разрешително са извършени общо 16 проверки, като не са констатирани 
несъответствия на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества 
в отпадъчните води с тези посочени в комплексното разрешително.  

От извършените през 2011г. анализи на охлаждащи води от акредитирани лаборатории не 
са установени несъответствия със заложените в комплексното разрешително 
индивидуални емисионни ограничения. 

Изготвена е и се изпълнява инструкция за периодична проверка и поддръжка на 
състоянието на канализационната, топлопреносната и водопроводната мрежи. За 2011г. 
са извършени 12 бр. проверки. Пропуски не са установени. Проверките са документирани 
в  Дневник за състоянието на канализационната, водопроводни и отоплителни мрежи. 

През 2011г. са заустени 10 863 262 м3 производствени отпадъчни води от първа секция и 
53 524 м3 от втора секция на сгуроотвала. Количествата на заустените производствени 
води от сгуроотвала са отчитани от разходомерни устройства. 

Заустването на отпадъчните води от охлаждане се извършва от следните потоци: 
 - от топъл канал № 1 са заустени  190 268 136 м3.

- от топъл канал № 2 са заустени  169 443 464 м3.

На заустваните води е извършван мониторинг от акредитирани лаборатории съгласно 
условията на комплексното разрешително.  Не са констатирани несъответствия между 
данните от мониторинга и индивеидуалните норми посочени в комплексното 
разрешително. 



Битово-фекалните води се заустват в градската канализация, като впоследствие се 
пречистват в ГПСОВ – гр. Варна на основание сключен писмен договор с ВиК – гр. Варна. 
Копие от договора е представено в РИОСВ гр. Варна. През 2011г. са предадени за 
пречистване 203 768 м3 битово-фекални и дъждовни води.
Количествата се отчитат по разходомер. 

През периода 01.01 – 31.12.2011г. са извършени 18 проверки от представители на РИОСВ 
Варна, ИАОС и Басейнова дирекция „Черноморски район”: 
- 11.01/14.01.11 РИОСВ Варна и Басейнова дирекция "Черноморски район" - 

извършена е годишна (за 2011г.) комплексна проверка по изпълнение на условията от 
КР№51/2005г.; 

- 11.01-14.01.11 РИОСВ Варна и Басейнова дирекция "Черноморски район", извършена 
е годишна (за 2011г.) комплексна проверка по изпълнение на условията от 
КР№278/Н0/2008г. на депо за неопасни отпадъци сгуроотвал "Беглик Чаир";     

- 13.01.2011г. РИОСВ Варна - проверка на дренажи към сгуропроводи на багерни 
помпи (констативен протокол № 21846/13.01.2011г.). Извършено е пломбиране на 
дренажите; 

- 13.01.2011г. РИОСВ Варна - проверка на емитери формиращи отпадъчни води, 
зауствани в повърхностни водни обекти (протокол от проверка №21845-1/13.01.11г. и 
приложение към него - констативен протокол № 21845/13.01.11г.). Взети са водни 
проби от точките за пробовземане. Констатирано е превишение на показател рН, със 
стойност – 9,12 (при ограничение на рН – 9.00). Връчен е констатирани с протокол № 
21845-2/11.02.2011г. на РИОСВ Варна за констатирано замърсяване на Варненско 
езеро и наказателно постановление за установени наднормени нива по показател рН 
от сгуроотвал - 2ра секция (НП №И-3-234-1В/09.03.2011г.);  

- 15.02.2011 РИОСВ Варна - проверка и пломбиране на дренажни кранове на багерни 
тръбопроводи. (констативен протокол №23341/15.02.2011г.); 

- 11.03.2011 РИОСВ Варна - проверка и пломбиране на дренажни кранове на багерни 
тръбопроводи. (констативен протокол №20356/11.03.2011г.); 

- 11.03.2011 РИОСВ Варна - проверка и вземане на проба от отпадъчни на сгуроотвал - 
2ра секция (констативен протокол №20355/11.03.2011г. и протокол за проверка 
№20355-1/11.03.2011г.). Установено е (с констативен протокол № 20355-2), заустване 
на води в норма по показател рН. Преустановяване на ежемесечната санкция; 

- 16.05.2011 РИОСВ гр.Варна, констативен протокол № 23968. проверката е извършена 
по повод на жалба, получена в МОСВ за превантивни действия, във връзка с минали 
запрашавания на района около сгуроотвала. Не са установени източници на 
запрашаване в района на сгуроотвала; 

- 18.05.2011 БДЧР - гр. Варна. Проверка по спазване на условията поставени в 
разрешителните за водоползване и ползване на воден обект и състоянието на 
санитарно - охранителните зони на кладенците на АПС Игнатиево. Не са установени 
отклонения или неизпълнения на поставените условия с разрешителните. Направена 
бе констатация, че липсва заповед за приемане на първи пояс на санитарно – 
охранителните зони на тръбните кладенци от АПС «Игнатиево». Изпратено писмо 
изх. № 1346/01.06.2011 до директора на БДЧР за назначаване на приемателна 
комисия за I-ви пояс на санитарно-охранителните зони на тръбните кладенци от АПС 
„Игнатиево”; 

- 07.07.2011 РИОСВ  Варна - извършено контролно измерване на нивото на нивото на 
шум от площадката на централата. Няма отклонения от нормите;  

- 28.07.2011 РИОСВ гр.Варна - проверка по сигнал, чрез тел. 112. Не е установено 
замърсяване.;  

- 01.09.2011 РИОСВ Варна - проверка по чл. 27 от Закона за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества и смеси (констативен протокол 
№24081/01.09.2011г.). Издадено е предписание - да се актуализира информационен 
лист за безопастност, на опасно химично вещество – водород, съгласно чл. 31, от 
Регламент ЕО № 1907/2006 (REACH), изменен с Регламент ЕС №  453/2010г. от 



20.05.2010г. ИЛБ е актуализиран и изпратен в РИОСВ Варна, писмо изх. N 
2186/29.09.2011;

- 09.09.2011 РИОСВ Варна и БД ЧР - проверка по сигнал за наличие на мъртва риба, в 
зоната на заустванена топъл канал 1, на ТЕЦ Варна (констативен протокол 
№21450/09.09.2011г.). Взети са водни проби от точката на заустване, не е 
констатирано замърсяване;  

- 27.09.2011 РИОСВ Варна и ИАОС - контролни замервания на димни газове при блок 
N 5. (констативен протокол №51/27.09.2011г.). Не са констатирани отклонения от 
нормите; 

- 24.10.2011 РИОСВ Варна и ИАОС - контролни замервания на димни газове при блок 
N 4. (констативен протокол №151/24.10.2011г.). Не са констатирани отклонения от 
нормите; 

- 03.11.2011 РИОСВ Варна и ИАОС - контролни замервания на димни газове при блок 
N 6. (констативен протокол №152/03.11.2011г.). Не са констатирани отклонения от 
нормите; 

- 17.11.2011 РИОСВ Варна - проверка на емитери формиращи отпадъчни води, 
зауствани в повърхностни водни обекти (протокол от проверка №357/17.11.11г. и 
констативен протокол №669/17.11.11г.). Проверка и пломбиране на дренажни кранове 
на багерни тръбопроводи. (констативен протокол №670/17.11.11г.). Взети са водни 
проби от точките за пробовземане. Извършено е пломбиране на дренажни кранове на 
багерни тръбопроводи. Не са констатирани отклонения от нормите; 

- 02.12.2011 ИАОС вземане на проби за специфична активност на естествени и 
технологични радионуклеиди (U238, Ra226, Th232, K40, Cs137). Взети са проби от почви, 
въглища и сгуропепел. Не са констатирани отклонения от нормите. 

4.4 Управление на отпадъците. 

Отпадъците образувани от дейността на дружеството се предават за приоритетно за 
оползотворяване, преработване и рециклиране или при невъзможност за 
оползотворяване – за депониране, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 
37 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на 
писмен договор, за конкретния вид отпадък. 
В случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане се 
изготвя “Транспортна карта”, съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г.   
За всяка партида транспортиран отпадък се изготвят и съхраняват копия от следните 
документи: 
- За производствени отпадъци: Приемо-предавателен протокол или сертификат на 

товара (отпадъка); 
- За опасни отпадъци: Приемо-предавателен протокол или сертификат на товара 

(отпадъка) и “Транспортна карта”, съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 
г. 

В изпълнение на условие 11.7.1. и инструкцията по условие 11.7.2. се извършва 

измерване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на: 

- месечно количество образувани отпадъци; 

- годишно количество образувани отпадъци; 

- стойности на годишни норми за ефективност при образуването на отпадъци (за 

отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес). 
Годишната стойност на нормата за ефективност по отношение количеството образуван 
отпадък (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес) се 
изчислява като количеството образуван отпадък за календарната година се разделя на 
количеството произведена продукция за същата календарна година. Информацията е 
представена в графа 4 от таблица 6. 
Информация за образуваните, временно съхранявани, обезвредени и/или оползотворени 

отпадъци е докладвана с Годишните отчети по отпадъци за 2011г. (условие 11.9.1.), пред 



РИОСВ – Варна, като информацията е обобщена в Таблица 6. 

Таблица 6. Образуване (графи 5 и 6), норми за ефективност (4), предаване за 
оползотворяване (8) или обезвреждане (7) на отпадъци за 2011г. 

лимит по КР  Образувани  депон. ополз. 
Наименование на отпадъка  Код t/y t/GWh t/y t/GWh t/y t/y№

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с 
излючение на пепел от котли, упомената 
в 10 01 04) 

100101

47 852 12,76 43 714 14,36 43 714 -
2 Увлечена / летяща пепел от изгаряне на 

въглища 
100102

322 212 85,92 295 798 97,20
241
073 54 725

3 Отпадъци, неупоменати другаде 
(отстранени обрастатели) 

100199 1 770
m3

0,32
m3/GWh

50 t
100 m3

0,016
m3/GWh

50 t
100 m3 -

4 Цветни метали 160118 300 - 5.725 - - 3.015
5 Черни метали 160117

400
-

205.820
- - 205.82

0
6 Смесени битови отпадъци 200301 5 - 226 - 226 -
7 Масло от маслено – водни сепаратори 130506*

81,45 0,148 34.420 0,11 - 31.120
8 Нехлорирани моторни, смазочни и масла 

за зъбни предавки на минерална основа 
130205* 26,559 0,00482 2.180 0,0007 - 3.640

9 Оловни акумулаторни батерии 160601* 25 - 10.360 0
10 Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 

съдържащи живак 200121* 3,08 - 0.300

- -

0.600
11 Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични изделия, различни 
от упоменатите в 17 01 06 

170107

23 - 169.220 - -
169.22

0
12 Стъкло  170202 8 - 1.460 - 1.960
13 Хартия и картон 200101 2 - 0.890 - - 1.300

В изпълнение на Условие 11.1.2. (актуализирано с Решение № 51-Н0-И0-А1/2011г.) бе 
необходимо в срок до 6 /шест/ месеца от влизане в сила на Решение № 51-Н0-И0-
А1/2011г., „ТЕЦ Варна” ЕАД да представи за утвърждаване в РИОСВ актуализирана 
Програма за управление на дейностите по отпадъците, изискваща се по чл. 29 от ЗУО, 
съдържаща мерки съгласно чл. 31 от ЗУО и в съответствие с условията на комплексното 
разрешително. Необходимостта от това условие отпадна, тъй като Програмата за 
управление на отпадъците на „ТЕЦ Варна” ЕАД е вече актуализирана с решение № 44-
01П/08.09.2010 на Директора на РИОСВ Варна, като са взети предвид мерките по чл. 31 
от ЗУО. Актуализация на програмата не се изисква и поради влязло в сила решение за 
техническа грешка № 51-Н0-И0-А1-ТГ1/2011 МОСВ, с което се възстановяват условията 
касаещи вида и количеството на отпадъците, предвидени с комплексно разрешително 
51/2005г.  

В изпълнение на инструкциите по условия 11.5.3, 11.6.11, 11.1.3, 11.7.4. е извършена 
периодичната ежегодна (за 2011г.) проверка и оценка на: 
- съответствието на събирането и приемането на отпадъците с изискванията на 

комплексните разрешителни;   
- на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на 

отпадъци с условията на разрешителното; 
- съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното;
- съответствието на площадките за временно съхранение на отпадъците с условията на 



комплексното разрешително; 
- съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с 

определените такива в условията на разрешителното.  

Брой обекти предмет на проверки през 2011г. – 128 броя (документират се в Регистър на 
протоколи за извършени проверки). Обекти на проверките – площадки за временно 
съхранение на отпадъци, работни площадки при образуване на отпадъка (ремонтни 
площадки, инвентаризация на складове и бракуване на активи), пречиствателни 
съоръжения генериращи отпадъци (маслоуловител, неутрализационна инсталация и 
локално-пречиствателно съоръжение за замазутени води), външни изпълнители 
работещи на територията на централата, външни площадки (сгуроотвал, почивни бази) и 
други; 

Резултатите от проверките са документирани, установени са следните несъответствия, 
като са предприети превантивни и коригиращи действия, както следва:  

1. Несъответствия, съгласно годишните норми за ефективност при образуваните 
отпадъци, пряко свързани с производството - условие 11.1.1., Таблица 11.1.1. 
(актуализирана с Решение № 51-Н0-И0-А1/2011г.): 

- при норма от 12,76 t/GWh, образуваната сгур за 2011г. е 14,36 t/GWh; 
- при норма от 85,92 t/GWh, образуваната пепелина за 2011г. е 97,20 t/GWh. 

Причини: през последните години, поради влошаване качеството на предлаганите 
въглища се допусна превишаване на тази норма.  
Факторите които влияят върху показателя ефективност на образуване на отпадъците 
(сгур и пепелина) са: по-голямото пепелно съдържание от проектното и по-ниската 
калоричност от проектната на доставените и изгорени през годината въглища. 
Коригиращи мерки: неприложими са, към настоящият момент.  

2. Установени са несъответствия на образуваните строителни отпадъци с 
наименование: „смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични 
изделия, различни от упоменатите в 17 01 06”, с код 17 01 07 – 169.220 t, при 
ограничение от 23t; 

Причините за установените несъответствия са следните:  
Извършени са значителен брой планови ремонти, съгласно ремонтна програма за 2011г., 
във връзка модернизация на пътна и съобщителна инфраструктура, ВиК мрежи и сграден 
фонд. Отпадъците са предадени за оползотворяване, с цел намаляване дела на 
депонираните такива, образувани от дейността на централата. 

3. Установено е несъответствие по условие 11.6.5. (актуализирано с Решение № 51-
Н0-И0-А1/2011г.), където общото количество на депонираните за 2011г. сгур и 
пепелина е в размер на 284 787 т, при разрешено количество - до 160 000 t/y.  

Причини:  
Съгласно цитираното условие „ТЕЦ Варна” ЕАД е задължена да осигури възможност за 
предаване на посочените отпадъци, за последващо оползотворяване на лица, 
притежаващи съответните разрешения за дейности с отпадъците и по този начин да 
намали дела на депонираната сгуропепел до 160 000 t/y. 
Централата има сключен договор с единствения оператор в региона, имащ разрешително 
за такава дейност – Девня Цимент АД, но поради намаления обем на производство, през 
2011г., са оползотворени само: 54 725т отпадък.  
Коригиращи действия:  
През 2011г. бяха проведени работни срещи с представители на бетоновата 
промишленост, с цел сключване на договори за оползотворяване на отпадъчната 
пепелина. Съгласно проведените изпитания отпадъкът не отговаря на стандартите за 
включване в бетонопроизводството, поради наличието на хлориди от езерната вода. 
Подобно третиране се предвижда едва след като централата премине към сух метод на 



пепелоотделяне.  
Търсенето на партньори при оползотворяване на отпадъците от сгур и пепелина ще 
продължи и през 2012г.  
Забележка: Въпреки, че отпадъците са депонирани, е осигурена възможност за 
изгребването им от неработеща секция и последващо предаване за оползотворяване. 
Тази възможност е запазена и след рекултивация на клетките, като в Проекта за 
рекултивация на депото, е предвидено отреждане на полета за изгребване на пепелина 
за циментовата промишленост.   

В изпълнение на условие 11.7.3. се отчитат месечните количества отпадъци, предадени 
на външни фирми, за всеки отпадък по кодове. През 2011г. от площадката на “ТЕЦ Варна” 
ЕАД са транспортирани следните отпадъци:

1. Черни метали, с код 16 01 17 – 205.820 тона. Отпадъците са предадени за 
транспортиране и последващо рециклиране, на следните фирми:  

- “Ти Ай Метълс” ЕАД, количество: 65,300т.; 
- „Енергоремонт Кресна” АД, количество: 35,960т.; 
- „Лайт Импекс М” ЕООД, количество: 104,560т. 

2. Цветни метали, с код 16 01 18 – 3,015 тона. Отпадъците са предадени за 
транспортиране и последващо рециклиране, на следните фирми:  

- „Трансинс Рециклираща Компания” ЕООД, количество: 1,635т.; 
- „Ай Пи Ем” ЕООД, количество: 1,380т. 

3. Сгурия, шлака и дънна пепел от котли с код 10 01 01 – 43 714 тона, са 
транспортирани посредством хидротранспорт и депонирани на сгуроотвал “Беглик 
чаир”; 

4. Отпадъци, неупоменати другаде (отстранени обрастатели) с код 10 01 99 - 50 t
или 100 m3

 са транспортирани и депонирани в сгуроотвал “Беглик чаир”; 
5. Увлечена / летяща пепел от изгаряне на въглища, с код 10 01 02 - 295 798 тона са 

транспортирани посредством хидротранспорт до сгуроотвал “Беглик чаир”, от 
които: 

- депонирани в сгуроотвала са: 241 073 т; 
- предадени за транспортиране и последващо оползотворяване на „Девня 

Цимент” АД, са: 54 725 т. 
6. Масло от маслено водни сепаратори, с код 13 05 06* и предадено количество от 

31,120 тона. Отпадъците са предадени за транспортиране и временно съхранение 
до извършване на каква да е операция с код оползотворяване, на фирма „Екотранс 
2010” ЕООД, гр. Варна; 

7. Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа, 
с код 13 02 05* и количество – 3,640 тона. Отпадъците са предадени за 
транспортиране и временно съхранение до извършване на каква да е операция с 
код оползотворяване, на фирма „Промишлени системи” ООД, гр. Пазарджик; 

8. Смесени битови отпадъци, с код 20 03 01 - 226 тона. Отпадъците са извозени (по 
утвърден от общината график) и предадени за депониране на общинско депо, от 
фирма „Беласко” ООД - концесионер към община Белослав; 

9. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, с код 20 01 21*, - 0,600т 
са предадени на „ЕКО ВАРНА” ЕООД, за операция по транспортиране и 
последващо оползотворяване.  

10. Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, 
различни от упоменатите в 17 01 06, с код 17 01 07 – 169.220 тона на “Друм Груп” 
ООД; 

11. Стъкло, с код 17 02 02 – 1.960 тона. Отпадъците са предадени за транспортиране и 
последващо рециклиране на фирма “Метарекс” ООД; 

12. Хартия и стъкло, с код 20 01 01 – 1,300 тона. Отпадъците са предадени за 
транспортиране и последващо рециклиране, на следните фирми:  

- „Трансинс Рециклираща Компания” ЕООД, количество: 0,980т.; 
-  „Лайт Импекс М” ЕООД, , количество: 0,320т. 



През 2011г. не са образувани следните отпадъци: 
- Стърготини, стружки и изрезки от черни метали, с код 12 01 01; 
- Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, с код 12 01 03;  
- Наситени или отработени йонообменни смоли, с код 19 09 05; 
- Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от 

упоменатите в 16 11 05, с код 16 11 06; 
- Изолационни материали, съдържащи азбест, с код 17 06 01*; 
- Строителни материали, съдържащи азбест, с код 17 06 05*; 
- Утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества, с код 19 02 

05*;
- Утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 

22, с код 10 01 23; 
- Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, с код 20 01 08. 

Причината е, че тези отпадъци се генерират от дейността на заводския стол, който е 
отдаден на концесия.  

- Дървесен материал, с код 17 02 01; 
- Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, с код 13 03 

07*;
- Газьол, котелно и дизелово гориво, с код 13 07 01*; 
- Бетон, с код 17 01 01; 
- Тухли, с код 17 01 02; 
- Излезли от употреба гуми, с код 16 01 03; 
- Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална 

вата, несъдържаща азбест), с код 17 06 04; 
- Неорганични отпадъци, съдържащи опасни химични вещества, с код 16 03 03*.

Забележка: Поради отдаване на дейността по медицинското обслужване на служителите 
при „ТЕЦ Варна” ЕАД на външна фирма – ЕТ „АИПППДМ Тони Дент” от 01.06.2009г., 
отпадъци с наименование „Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на 
специални изисквания, с оглед на предотвратяване на инфекции” и код 18 01 03* се 
разглеждат като такива от дейността на изпълнителят и фирмата има ангажимента по 
тяхното управление, съгласно изискванията на ЗУО.  

Анализи на отпадъците.  

В изпълнение на условия 11.8, както и на основание чл. 35а, ал. 1 и ал. 2, от Наредба № 8 
от 24.08.2004 г., с писмо наш изх. № 0462/24.02.12, в РИОСВ Варна са изпратени, 
Доклади от основното охарактеризиране на следните отпадъци предвидени за 
депониране:   
- един екземпляр на хартиен и електронен носител за отпадъци с кодове: 10 01 99, 16 

03 03* и 17 06 05*;  
- два екземпляра на хартиен и електронен носител за отпадъци с кодове 10 01 01 и 10 

01 02.
Анализите на отпадъците  са извършвани от акредитирани лаборатории, в съответствие с 
чл. 8 от ЗУО. 
Забележка: След получаване на становище от ИАОС за определяните ключови 
параметри и честотата на тяхното изпитване, “ТЕЦ Варна” ЕАД, ще изготви и представи в 
РИОСВ Варна – “План за вземане на проби за изпитване на отпадъка с цел установяване 
на съответствието на получените резултати с резултатите от основното 
охарактеризиране”. 



4.5 Шум. 

През 2011г. не се предвиждат наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.30, от 
Наредба № 54/13.12.2010 г. за показателите за шум в околната среда.  
За периода, в централата, не са регистрирани оплаквания от живущи около площадката. 

4.6 Опазване на подземните води от замърсяване. 

Подземни води.

Резултатите от лабораторни анализи на подземни води, са представени в Таблица № 7а 
и Таблица № 7б. 
Акредитирана лаборатория при АМЕЕС ООД гр. Раднево, извърши пробовземане на 
подземни води – на 14.07.2011г. (за показателите за изпитване два пъти годишно) и на 
29.10.2011 за изпитване на всички показатели, съгласно таблица 13А.7.1. / условие 
13А.7.1. 
Лабораторните анализи на водни проби взети от пунктове за мониторинг – 1, 2, 3 и 4 
бяха извършени от две акредитирани лаборатории – Изпитателна лаборатория „Горива 
и води” към АМЕЕС ООД гр. Раднево и Изпитателна лаборатория „Еколаб” към „ДИАЛ” 
ООД.  

Таблица № 7а. Резултати от мониторинга на подземни води, по показатели за изпитване 
с честота – веднъж на две години.  

№ 
по 

ред 

Показател  Мерна 
единица 

Стандарт 
за 

качество МП 1  МП 2  МП 3  МП 4  
1 Електропроводимост  µS cm-1 2000 1964 1497 809 643
2 Перманганатна 

окисляемост 
mgО2/l 5

4 8.8 4.24 39,5
3 Амониев йон mg/l 0,5 0.3 6.55 1.07 0.6
4 Нитрати  mg/l 50 27 < 2 10 < 2
5 Нитрити  mg/l 0,5 0.051 0.032 0.025 0.088
6 Сулфати  mg/l 250 225.6 28.8 48 134.4
7 Фосфати  mg/l 0,5 0.2 2.5 0.3 0.4
8 Флуориди  mg/l 1,5 0.97 0.37 < 0.02 0.35
9 Цианиди  µg/l 50 6 < 5 6 < 5

10 Калций  mg/l 150 87.17 124.24 80.16 87.17
11 Магнезий  mg/l 80 29.76 46.17 20.65 16.4
12 Бор  mg/l 1,0 < 0.05 0.107 < 0.05 < 0.05
13 Живак  mg/l 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
14 Кадмий  µg/l 5,0 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
15 Никел  mg/l 0.02 0.027 0.018 0.059 0.032
16 Олово  µg/l 10 9.6 13.1 14 17.3
17 Селен  µg/l 10 < 1 < 1 < 1 < 1
18 Алуминий  µg/l 200 22.4 10.4 56.8 42.8
19 Антимон  µg/l 5,0 < 2 < 2 < 2 8.8
20 Арсен  mg/l 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01



21 Естествен уран mg/l 0,06 0.0201 0.0036 0.0085 0.0088
22 Бензен  µg/l 1,0 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
23 Бенз(а)пирен µg/l 0,01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
24 1,2 Дихлоретан µg/l 3,0 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
25 Полициклични ароматни 

въглеводороди 
µg/l 0,10

< 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
26 Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен 
µg/l 10

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
27 Пестициди  µg/l 0,10 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
28 Пестициди (общо) µg/l 0,50 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
29 Обща бета - активност Bq/l 1,0 0.361 0.433 0.16 0.408

30 Обща алфа - активност Bq/l 0,5 0.121 0.141 0.031 0.072
31 Обща индикативна доза mSv/y 0,1 0.032 0.038 0.011 0.028

32 Манган  mg/l 0.05 < 0.1 0.5 0.1 0.1

Таблица № 7а. Резултати от мониторинга на подземни води, по показатели за изпитване 
с честота – веднъж на шестмесечие.  

№ Показател  Мерна 
единица 

Станд. 
за кач. МП 1 МП 2 МП 3 МП 4 

1 Температура оС 18.1 17 17.1 18 17.6 18 22 21

2
Активна 
реакция рН 

≥6,5 и 
≤9,5 7.24 7.62 6.92 7.13 7.25 7.54 7.83 7.29

3
Обща 
твърдост 

mg-еqv/l 12
8 6.8 19.5 10 18.5 5.7 10.5 5.7

4 Хлориди mg/l 250 303.73 265.87 320.6 223.33 202.49 113.44 101.24 21.27

5 Мед mg/l 0,2 0.02 0.02 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01

6 Хром   mg/l 0.05 0.009 0.005 0.022 0.008 0.028 0.018 0.025 0.02

7 Желязо mg/l 0.2 0.35 0.11 2.18 0.19 0.09 0.09 0.54 0.22

8
Нефтопро-
дукти mg/l

0.05
0.015 0.35 0.038 0.31 0.04 0.33 0.041 0.28

9 Цинк mg/l 1,0 < 0.007 < 0.005 0.093 < 0.005 0.034 < 0.005 0.011 < 0.005

В резултат от прилагането на „Инструкция за периодична оценка на съответствието на 
концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за 
стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие 
и предприемане на коригиращи действия” е изготвен годишен доклад за състоянието на 
подземните води. Данните в доклада за 2011г., позволяват да се направят следните 
изводи:  

- Степента на замърсяване, съгласно отделните проби е различна, като варира в 
големи амплитуди;  

- 10 от показателите не отговарят на стандарта за качество на подземни води по 
Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, а 
именно: Перманганатна окисляемост (МП 2 и МП 4), Амониев йон (МП 2 и МП 3), 
Фосфати (МП 2), Никел (МП 1, МП 3 и МП4), Олово (МП 2, МП 3 и МП 4), Антимон (МП 
4), Манган (МП 2, МП 3 и МП4), Хлориди (МП 1 и МП 2), Желязо (МП 1, МП 3 и МП 4), 
Нефтопродукти (всички МП).  



- Един от наднормените показателите – хлориди, се дължи на естествените соли 
(натриев хлорид) във водите на варненско езеро. Хлоридите са лесно мобилни и 
разтворими. По пътя на дифузията, на база разликата в концентрационните 
градиенти, лесно мигрират в подземните води; 

- Висока стойност на перманганатна окисляемост, във водите от МП 4. Този показател 
отразява общата концентрация на органика във водата, базирайки се на милиграми 
кислород, необходим за окисляване на тези вещества в един литър вода. Високата 
стойност на показателя в случая се обяснява с наличието на неразтворен въглищен 
прах в подземните водите на МП 4 (Въглищен склад). Въглищата имат висока 
абсорбционна способност и практически увличат реагента. В случая високата 
стойност на показателя не се дължи на окислението на води замърсени с органика, 
присъствието на недоокислени елементи (като NH4

+, Fe2+), а на абсорбцията на 
перманганата от въглищния прах. Показателят не би могъл коректно да бъде отчетен. 

- От анализа на данните за повишеното съдържание на амониеви йони, фосфати, 
нефтопродукти и тежки метали (желязо, никел, олово, манган, антимон), не може 
да се заключи дали се дължи само на интензивната промишленост в района или от 
естествени фонови източници. Наличие на наднормени концентрации на конкретните 
замърсители се наблюдава, както в мониторинговите пунктове на вход на подземните 
води преминаващи през територията на централата (МП 1 и МП 3), така и в 
пунктовете на изход. Причини за разликата в състава на подземните води от 
отделните мониторингови пунктове могат да бъдат не само евентуалното наличие на 
различни по вид източници на замърсяване, но и различната отдалеченост на 
пунктовете от брега на Варненското езеро и възможно локално подхранване от 
долулежащите напорни води на Еоценския водоносен хоризонт. 

Забележка: Проверката за актуалното състояние на мониторингови пунктове МП1, МП2, 
МП 3 и МП 4, извършена на 14.07.2011г. и 29.10.2011 показва, че към тези дати три от 
четирите пиезометъра са в добро състояние. Наблюдава се известно количество 
отложения в колоните на сондажите, които обаче, на този етап все още не повлияват 
съществено пробовземането.  

При огледа на МП 4 е констатирано, че същият е в недобро състояние. Дълбочината му 
е намалена в сравнение първоначалната с 2,95 м и към 29.10.2011 е едва 1,90 м. Тази 
дълбочина намалява обема му и не позволява водочерпене с продължителност без 
прекъсване, по-голяма от 4-5 минути. Сондажът се нуждае от промиване и 
възстановяване на първичната му дълбочина. Към момента на пробовземането през 
2011г. тръбите и капакът на съоръжението са възстановени, но поради маниполиране 
на техниката във въглищен склад в предходни години, сондажът е бил повреден и 
замърсен с въглищен прах.  

Поради изброените по-горе причини, показателите наблюдавани в подземните води от 
МП 4, не биха могли коректно да бъдат отчетени, за 2011г.  

Като коригиращи действия, през 2012г. централата е сключила договор за 
възстановяване на МП4 в проектните му параметри. 

4.7 Опазване на почвата от замърсяване.

През 2011 година не са констатирани замърсявания на почвите на площадката на “ТЕЦ 
Варна”ЕАД. 
Разположението на постоянните мониторингови пунктове на почвите е обозначено на 
плана на площадката, копие от който е предоставен с ГДОС за 2005г.  Пунктовете са 
оградени и сигнализирани.  
Пробовземане и изпитване на почвите от 7-те пункта за мониторинг при централата 



предстои да се извърши през 2012г. Анализите се извършват от акредитирани 
лаборатории. 
Разработени са и се прилагат следните инструкции: 
- инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и 

оборудване разположени на открито; 
- инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга и 

базовото състояние на почвите;  
- инструкция за разливи от вещества/препарати, които могат да увредят почвата и 

третиране на образуваните отпадъци. 

Местата за съхранение на опасни химични вещества и смеси и местата за временно 
съхранение на опасни отпадъци, са снабдени с необходимите количества сорбиращи 
материали за почистване в случай на разливи.  
В случай на разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената 
площадка, същите се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им. 
За установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху 
производствената площадка (включително и в обвалованите зони) се води Дневник за 
установени разливи на вредни и опасни вещества на територията на “ТЕЦ Варна” ЕАД.  
За 2011г. е регистриран един разлив (18:45ч. на 23.09.2011) на опасно химично вещество: 
Масло ТП – 32, количество: около 10 т, замърсена площ – 20 до 30 м2. Мястото на 
разлива е обваловката на маслени баци при въглеподаване. Разлятото масло е било 
вече негодно за употреба и е предадено като отпадък. Обваловката е почистена 
двукратно с пароструйки и отпадъчната вода е предадена за пречистване в ЛПС - 
маслено-воден сепаратор. Разливът е без последствие за околната среда.  

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с 
условията на КР (ИППСУКР). 

Съгласно Решение № 51-Н0-А1/01.03.2011г. на Министъра на околната среда и водите са 
предвидени промени в работата на инсталацията – разрешаване прилагането на чл. 4. 
параграф 4 на Директива 2001/80/ЕО, със което са отменени задълженията на 
дружеството по отношение рехабилитация на блокове 1, 2 и 3.   

Сроковете за привеждане в съответствие на блокове № 4, 5 и 6 не са изтекли, предстои 
тяхната реконструкция с цел постигане изискванията на екологичното законодателство. 

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях. 
В централата е изготвен и утвърден план за временно прекратяване дейността на 
инсталациите (извеждане в ремонт на блокове за повече от шест месеца) във връзка с 
изпълнението на привеждащата програма към Комплексното разрешително.

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

7.1 Аварии. 
В „ТЕЦ Варна” ЕАД е разработен и се спазва Вътрешния авариен план, с последна 
актуализация от (24.01.2012г.), разработен и включващ елементите по Условие 14.2. 
(актуализирано с Решение № 51-Н0-И0-А1/2011г.).  
През 2011г. не са регистрирани в „Дневника регистриране на аварии и нарушения в 
работата на съоръженията в „ТЕЦ Варна” ЕАД”, аварийни ситуации с опасност за околната 
среда.  

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 
инсталациите, за които е издадено КР. 
За 2011г.  няма регистрирани в централата оплаквания. 



ПРИЛОЖЕНИЯ:  
№ 1 – Таблици;  
№ 2 – Копия на протоколи от анализ на води.  

Декларация 

Удостоверяваме верността, точността и пълнотата на представената информация в 
Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 
разрешително №51/2005г. на “ТЕЦ Варна” ЕАД. 

Не възразяваме срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия 
от този доклад на трети лица, след предварителното ни писмено информиране. 

Съгласувал,

 ИНЖ.Р. ВАСИЛЕВ,  

РН ПРОИЗВОДСТВО 

Дата:

Съставил,  

 ИНЖ.Н.МОМЧИЛОВ,  

Р-Л ОТДЕЛ “ТК” 

Дата: 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

Емисионни прагове (колона 1) Праг за пренос на 

замърсители извън 

площ. (колона 2)

Праг за производство, 

обработка или употреба 

(колона 3)

№ CAS номер Замърсител във въздух 
(колона 1а) 

във води 
(колона 1b) 

в почва 
(колона 1с)

Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. Kg/год. 

1# 630-08-0 Въглероден оксид 
(СО) 

(387 615)
C

- - - *

2# 124-38-9 Въглероден диоксид 
(СО2)

3 110 725 000
C

- - - *

3# Азотни оксиди 
(NOx/NO2)

15 386 000
C

- - - *

4# Серни оксиди 
(SOx/SO2)

36 006 000
C

- - - *

8 85535-84-8 Хлороалкани, С10-

С13 

- - - - -

9 1332-21-4 Азбест - - - - -

10# 7440-47-3 Хром и съединенията 
му (като Cr) 

- (0) C - - -

11# 7440-50-8 Мед и съединенията 
му (като Cu) 

- (0) C - - -

12# 7440-66-6 Цинк и съединенията 
му (като Zn) 

- (- 37) C - - -



Забележки: 
Изчислените стойности за SO2, CO, NOx и прах са на база утвърдена методика на МОСВ – Методика за определяне на вредни 
вещества във въздуха.  
Количеството на CO2 е изчислено на база План за мониторинг на емисиите на парникови газове, утвърден от МОСВ с издаденото ни 
Разрешително за емисии на парникови газове. 
Количеството [kg] на мед, хром и цинк са изчислени, като е отчетено фоновото натоварване за определен замърсител във водата, 
съгласно Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители. Тъй като 
съгласно КР 51/2005г., тежките метали по отпадъчни потоци се определят на тримесечие, масата на тежките метали е определена на 
база концентрацията на елемента (в йонна форма) в съответния поток отпадъчна вода по нейния дебит за съответното тримесечие (и 
съответния коефициент за преминаване в kg).  
Фоновото натоварване е пресметнато като средно аритметична стойност от концентрацията на елемента (в йонна форма, mg/dm3), в 
иззетите води от Варненско езеро, на базата на три измервания от акредитирани лаборатории (24.01/25.05/ и 11.10/2011), умножена 
по съответния коефициент за преминаване в kg.  
Общата маса на емитирания замърсител, т.е “изпусканото количество” се получава като сбор от масите на елемента във всички 
отпадъчни потоци минус масата на елемента иззет с водите на водоизточника, т.е. фоновото натоварване.  
Изчисленията са представени в следната таблица:  

Таблица 1а.  

Cr Zn Cu К-во вода Cr Zn Cu 
Период 

Протокол 
№ 

Дата 
mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 m3 kg kg kg

Топъл канал 1 

І-во трим. 4268 24.01.2011 0.01 0.05 0.02 71316033 713.160 3565.802 1426.321

ІІ-ро трим. 4764 25.05.2011 0.01 0.05 0.02 25641345 256.413 1282.067 512.827

IІІ-ро трим. 696 16.09.2011 0.01 0.06 0.02 25336402 253.364 1520.184 506.728

ІV-то трим 925 07.12.2011 0.01 0.065 0.02 67973356 679.734 4418.268 1359.467

Общо за 2011г. за потока 1902.671 10786.321 3805.343

Топъл канал 2 

І-во трим. 4269 24.01.2011 0.01 0.05 0.02 64820925 648.209 3241.046 1296.419

ІІ-ро трим. 4765 25.05.2011 0.01 0.05 0.02 21340456 213.405 1067.023 426.809

IІІ-ро трим. 697 16.09.2011 0.01 0.061 0.02 26097777 260.978 1591.964 521.956

ІV-то трим 926 07.12.2011 0.01 0.064 0.02 57184306 571.843 3659.796 1143.686

Общо за 2011г. за потока 1694.435 9559.829 3388.869



Количества взети замърсители от Варненско езеро (фоново натоварване):    

І-во трим. 4267 24.01.2011 0.01 0.06 0.02

ІІ-ро трим. 4763 25.05.2011 0.01 0.06 0.02

IІІ-ро трим. 5360 11.10.2011 0.01 0.05 0.02

средно: 0.01 0.056 0.02 359710600 3597.106 20383.601 7194.212

Фоново натоварване за 2011г. за потока 3597.106 20383.601 7194.212

Общо заустени от топлите канали - 2011г. 0 -37 0

Коментари: 
Влиянието на ТЕЦ Варна, върху използваната езерна вода се ограничава до топлинно въздействие върху използваните води за 
охлаждане. Водите използвани за охлаждане, практически не контактуват с материали, които могат да са източници на метални йони във 
водата. Охлаждащите води се движат в система от открити и закрити бетонни канали, и в много малък участък (от около 200 м) метални 
тръбопроводи. Както е видно от Таблица 1а, концентрацията на тежки метали във водите от Варненско езеро и отпадъчните води в 
топли канали е практически еднаква. Поради тази причина баланса е практически нулев.  

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух
Параметър Единица НДЕ, съгласно 

КР 
Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Котел № 1 
Въглероден оксид 

(СО) 
mg/Nm3 200 99 - Да

Азотни оксиди 
(NOx)

mg/Nm3 1200 895 - Да

Серен диоксид (SO2) mg/Nm3 2500 1930 - Да

прах mg/Nm3 350 164 - Да

Котел № 2 
Въглероден оксид 

(СО)
mg/Nm3 200 54 - Да

Азотни оксиди 
(NOx)

mg/Nm3 1200 779 - Да



Серен диоксид (SO2) mg/Nm3 2500 1896 - Да

прах mg/Nm3 350 176 - Да

Котел № 3 
Въглероден 
оксид(СО) 

mg/Nm3 200 45 - Да

Азотни оксиди 
(NOx)

mg/Nm3 1200 676 - Да

Серен диоксид (SO2) mg/Nm3 2500 1463 - Да

прах mg/Nm3 350 110 - Да

Котел № 4
Въглероден 
оксид(СО) 

mg/Nm3 200 87 - Да 

Азотни оксиди 
(NOx)

mg/Nm3 1200 766 - Да 

Серен диоксид (SO2) mg/Nm3 2500 1886 - Да 

прах mg/Nm3 230 92 - Да 

Котел № 5 

Въглероден 
оксид(СО) 

mg/Nm3 200 86 - Да  

Азотни оксиди 
(NOx)

mg/Nm3 1200 780 - Да 

Серен диоксид (SO2) mg/Nm3 2500 1759 - Да 

прах mg/Nm3 230 74 - Да 

Котел № 6

Въглероден 
оксид(СО) 

mg/Nm3 200 77 - Да 

Азотни оксиди 
(NOx)

mg/Nm3 1200 751 - Да 

Серен диоксид (SO2) mg/Nm3 2500 1887 - Да 

прах mg/Nm3 230 73 - Да 



Забележка: Разглежданите данни са осреднени стойности от данните в утвърдените от РИОСВ – Варна, месечни доклади от СНИ на 
съответните котли, за периода от м.01.2011г. до м.12.2011г. 

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (охлаждащи води) във водни обекти 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

ТОПЪЛ КАНАЛ №1  

Дебит на отпадъчните води м3 402 200 000 190 268 136 годишен  Да 

Януари  

рН - 6 – 9 7,92 ежемесечен  Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 28,3 ежемесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 1,1 ежемесечен Да 

Хром общ mg/dm3 0,5 < 0,01 тримесечен Да 

Цинк mg/dm3 1,0 < 0,05 тримесечен Да 

Мед mg/dm3 0,5 < 0,02 тримесечен Да 

Желязо mg/dm3 1,0 0,34 тримесечен Да 

Остат.хлор mg/dm3 0,2 0,08 тримесечен Да 

Хлориди mg/dm3 - 9052 тримесечен Да

Сулфати mg/dm3 - 937 тримесечен Да

Февруари  

рН - 6 – 9 8,2 ежемесечен  Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 27,2 ежемесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 1,1 ежемесечен Да 

Март  

рН - 6 – 9 8,16 ежемесечен  Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 27,0 ежемесечен Да 



Нефтопродукти  mg/dm3 10 0,9 ежемесечен Да 

Април  

рН - 6 – 9 8,27 ежемесечен  Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 33,5 ежемесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 1,3 ежемесечен Да 

Май 

рН - 6 – 9 8,05 ежемесечен  Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 29,7 ежемесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 1,1 ежемесечен Да 

Хром общ mg/dm3 0,5 < 0,01 тримесечен Да

Цинк  mg/dm3 1,0 < 0,05 тримесечен Да

Мед mg/dm3 0,5 < 0,02 тримесечен Да

Желязо mg/dm3 1,0 0,34 тримесечен Да

Остат.хлор mg/dm3 0,2 0,08 тримесечен Да

Хлориди mg/dm3 - 8986 тримесечен Да

Сулфати mg/dm3 - 1098 тримесечен Да

Юни

рН - 6 – 9 7,88 ежемесечен  Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 25,5 ежемесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 1,0 ежемесечен Да 

Юли  

рН - 6 – 9 7,56 ежемесечен  Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 24,6 ежемесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 0,5 ежемесечен Да 

Август  



рН - 6 – 9 7,82 ежемесечен  Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 27,3 ежемесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 1,2 ежемесечен Да 

Септември  

рН - 6 – 9 8,39 ежемесечен  Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 39,2 ежемесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 0,7 ежемесечен Да 

Хром общ mg/dm3 0,5 0,010 тримесечен Да 

Цинк  mg/dm3 1,0 0,06 тримесечен Да 

Мед mg/dm3 0,5 0,02 тримесечен Да 

Желязо mg/dm3 1,0 0,03 тримесечен Да 

Остат.хлор mg/dm3 0,2 0,01 тримесечен Да 

Хлориди mg/dm3 - 7466 тримесечен Да

Сулфати mg/dm3 - 1099 тримесечен Да

Октомври  

рН - 6 – 9 7,88 ежемесечен  Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 34,3 ежемесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 0,6 ежемесечен Да 

Ноември  

рН - 6 – 9 7,77 ежемесечен  Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 26,2 ежемесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 1,14 ежемесечен Да 

Декември

рН - 6 – 9 7,89 ежемесечен  Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 38,1 ежемесечен Да 



Нефтопродукти  mg/dm3 10 1,08 ежемесечен Да 

Хром общ mg/dm3 0,5 0,01 тримесечен Да 

Цинк mg/dm3 1,0 0,065 тримесечен Да 

Мед  mg/dm3 0,5 0,02 тримесечен Да 

Желязо mg/dm3 1,0 0,2 тримесечен Да 

Остат.хлор mg/dm3 0,2 0,036 тримесечен Да 

Хлориди mg/dm3 - 8484 тримесечен Да

Сулфати mg/dm3 - 1039 тримесечен Да

ТОПЪЛ КАНАЛ №2

Дебит на отпадъчните води м3 402 599 894 169 443 464 годишен  Да 

Януари  

рН - 6 – 9 7,94 ежемесечен  Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 27,4 ежемесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 0,9 ежемесечен Да 

Хром общ mg/dm3 0,5 < 0,01 тримесечен Да 

Цинк mg/dm3 1,0 < 0,05 тримесечен Да 

Мед mg/dm3 0,5 < 0,02 тримесечен Да 

Желязо mg/dm3 1,0 0,07 тримесечен Да 

Остат.хлор mg/dm3 0,2 0,09 тримесечен Да 

Хлориди mg/dm3 - 8702 тримесечен Да

Сулфати mg/dm3 - 956 тримесечен Да

Февруари  

рН - 6 – 9 8,15 ежемесечен  Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 26,7 ежемесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 1 ежемесечен Да 

Март  



рН - 6 – 9 8,15 ежемесечен  Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 29,4 ежемесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 0,8 ежемесечен Да 

Април  

рН - 6 – 9 8,39 ежемесечен  Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 35,8 ежемесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 1,1 ежемесечен Да 

Май 

рН - 6 – 9 8,02 ежемесечен  Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 1,4 ежемесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 29,4 ежемесечен Да 

Хром общ mg/dm3 0,5 < 0,01 тримесечен Да

Цинк  mg/dm3 1,0 < 0,05 тримесечен Да

Мед mg/dm3 0,5 < 0,02 тримесечен Да

Желязо mg/dm3 1,0 0,29 тримесечен Да

Остат.хлор mg/dm3 0,2 0,06 тримесечен Да

Хлориди mg/dm3 - 9188 тримесечен Да

Сулфати mg/dm3 - 981 тримесечен Да

Юни

рН - 6 – 9 7,73 ежемесечен  Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 24,1 ежемесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 1,4 ежемесечен Да 

Юли  

рН - 6 – 9 7,69 ежемесечен  Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 27,9 ежемесечен Да 



Нефтопродукти  mg/dm3 10 0,5 ежемесечен Да 

Август  

рН - 6 – 9 7,88 ежемесечен  Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 25,2 ежемесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 1,8 ежемесечен Да 

Септември  

рН - 6 – 9 8,26 ежемесечен  Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 38,4 ежемесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 0,52 ежемесечен Да 

Хром общ mg/dm3 0,5 0,061 тримесечен Да 

Цинк  mg/dm3 1,0 0,02 тримесечен Да 

Мед mg/dm3 0,5 0,02 тримесечен Да 

Желязо mg/dm3 1,0 0,029 тримесечен Да 

Остат.хлор mg/dm3 0,2 0,05 тримесечен Да 

Хлориди mg/dm3 - 7382 тримесечен Да

Сулфати mg/dm3 - 997 тримесечен Да

Октомври  

рН - 6 – 9 7,78 ежемесечен  Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 37,1 ежемесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 0,5 ежемесечен Да 

Ноември  

рН - 6 – 9 7,76 ежемесечен  Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 27,3 ежемесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 1,26 ежемесечен Да 

Декември



рН - 6 – 9 7,85 ежемесечен  Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 35,2 ежемесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 1,34 ежемесечен Да 

Хром общ mg/dm3 0,5 0,01 тримесечен Да 

Цинк mg/dm3 1,0 0,064 тримесечен Да 

Мед  mg/dm3 0,5 0,02 тримесечен Да 

Желязо mg/dm3 1,0 0,273 тримесечен Да 

Остат.хлор mg/dm3 0,2 0,034 тримесечен Да 

Хлориди mg/dm3 - 8547 тримесечен Да

Сулфати mg/dm3 - 1147 тримесечен Да

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени) във водни обекти 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Дебит на отпадъчните води 
– Първа секция на 

сгуроотвал 
м3 15 600 000 10 863 262 годишен  Да 

Дебит на отпадъчните води 
– Втора секция на 

сгуроотвал 
м3 15 600 000 53 524 годишен  Да 

I тримесечие - I секция 

рН - 6 – 9 8,87 тримесечен Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 36,6 тримесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 1,4 тримесечен Да 

Хром общ mg/dm3 0,5 < 0,01 тримесечен Да 

Мед mg/dm3 0,5 < 0,02 тримесечен Да 

Цинк mg/dm3 1,0 0,07 тримесечен Да 



Желязо mg/dm3 1,0 0,26 тримесечен Да 

Остатъчен хлор mg/dm3 0,2 0,17 тримесечен Да 

II тримесечие - I секция 

рН - 6 – 9 8,34 тримесечен Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 32,4 тримесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 1,3 тримесечен Да 

Хром общ mg/dm3 0,5 < 0,01 тримесечен Да 

Мед mg/dm3 0,5 < 0,02 тримесечен Да 

Цинк mg/dm3 1,0 0,34 тримесечен Да 

Желязо mg/dm3 1,0 0,08 тримесечен Да 

Остат.хлор mg/dm3 0,2 0,09 тримесечен Да 

III тримесечие – I секция 

рН - 6 – 9 8,76 тримесечен Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 43,6 тримесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 1,4 тримесечен Да 

Хром общ mg/dm3 0,5 0,024 тримесечен Да 

Мед mg/dm3 0,5 0,024 тримесечен Да 

Цинк mg/dm3 1,0 0,3 тримесечен Да 

Желязо mg/dm3 1,0 0,097 тримесечен Да 

Остат.хлор mg/dm3 0,2 0,01 тримесечен Да 

VI тримесечие - I секция 

рН - 6 – 9 8,64 тримесечен Да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 42,8 тримесечен Да 

Нефтопродукти  mg/dm3 10 1,44 тримесечен Да 

Хром общ mg/dm3 0,5 0,015 тримесечен Да 



Мед mg/dm3 0,5 0,025 тримесечен Да 

Цинк mg/dm3 1,0 0,042 тримесечен Да 

Желязо mg/dm3 1,0 0,228 тримесечен Да 

Остатъчен хлор mg/dm3 0,2 0,022 тримесечен Да 

Таблица 4. Образуване на отпадъци
Отпадък Код Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 
Временно 

съхранение 
на 

площадката
*

Транспортиране - 
собствен 

транспорт/ 
външна фирма 

Съотве
тствие 

Количества 
определени 
с КР 
(тона, м3)

Реално 
измерено 
(тона,м3)

Количества 
определени 
с КР 
(тона/ГВч) 

Реално 
измерено 
(тона/ГВч) 

Сгурия, шлака и дънна пепел от 
котли (с излючение на пепел от 
котли, упомената в 10 01 04) 

10 01 01 47 852 43714 12,76 14,36 - хидроизвоз Не 

Увлечена/летяща пепел от 
изгаряне на въглища 

10 01 02 322 212 295 798 85,92 97,2 - хидроизвоз / 
външна фирма 

Не 

Наситени или отработени 
йонообменни смоли 

19 09 05 70 т - 0,01 - - външна фирма Да 

Отпадъци, неупоменати другаде 
(отстранени обрастатели – 
миди и водорасли) 

10 01 99 1 770
м3

100
м3

0,32
м3/ ГВч 

0,016
м3/ ГВч 

- собствен транспорт Да 

Стърготини, стружки и изрезки 
от черни метали 

12 01 01 5 0 - - № 2 външна фирма Да 

Стърготини, стружки и изрезки 
от цветни метали 

12 01 03 5 0 - - № 12 външна фирма Да 

Черни метали 16 01 17 400 205,82 - - № 2, 3 външна фирма Да 

Цветни метали 16 01 18 300 5,725 - - № 12 външна фирма Да 



Облицовъчни и огнеупорни 
материали от неметалургични 
процеси, различни от 
упоменатите в 16 11 05 

16 11 06 80 0 - - № 2а външна фирма Да 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 40 бр. - - - № 3 външна фирма Да 

Хартия и картон 20 01 01 2 0,89 - - № 4 външна фирма Да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 5 226 - - № 3, 5, 6, 7, 
7a, и 10 

външна фирма Не 

Неорганични отпадъци, 
съдържащи опасни вещества 

16 03 03* 0,005 - - - № 8 външна фирма Да 

Масло от маслено-водни 
сепаратори 

13 05 06* 81,45 34,42 0,148 0,11 № 9 външна фирма Да 

Нехлорирани изолационни и 
топлопредаващи масла на 
минерална основа 

13 03 07* 40 - 0,0072 - № 13 външна фирма Да 

Нехлорирани моторни, 
смазочни и масла за зъбни 
предавки на минерална основа 

13 02 05* 28,059 2,18 0,0048 0,0007 № 13 външна фирма Да 

Газьол, котелно и дизелово 
гориво 

13 07 01* 77,35 - 0,014 - № 10 външна фирма Да 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 25 10,36 - - № 8 външна фирма Да 

Флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 

20 01 21* 3,08 0,3 - - № 11 външна фирма Да 

Смеси от бетон, тухли, 
керемиди, плочки, фаянсови и 
керамични изделия, различни от 
упоменатите в 17 01 06 

17 01 07 23 169,22 - - № 2а собствен  Не 

Изолационни материали, 
съдържащи азбест 

17 06 01* 225 - - - - външна фирма Да



Изолационни материали, 
различни от упоменатите в 17 
06 01 и 17 06 03 (минерална 
вата, несъдържаща азбест) 

17 06 04 21 - - - № 2а външна фирма Да

Строителни материали, 
съдържащи азбест 

17 06 05* 35,1 - - - - външна фирма Да 

Бетон 17 01 01 80 м3 - - - № 2а собствен  Да 

Тухли 17 01 02 5 м3 - - - № 2а собствен  Да 

Дървесен материал 17 02 01 2 м3 - - - № 2а - Да 

Стъкло 17 02 02 8 1,46 - - № 14 външна фирма Да 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
Отпадък Код Оползотворяване 

на площадката 
Обезвреждане на 

площадката 
Име на външната фирмата 

извършваща операцията по 
оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответ
ствие 

Сгурия, шлака и дънна пепел от котли 
(с излючение на пепел от котли, 
упомената в 10 01 04) 

10 01 01 - депониране в сгуроотвал - Да 

Увлечена/летяща пепел от изгаряне на 
въглища 

10 01 02 - депониране в сгуроотвал „Девня Цимент” АД 
 54 725 т. 

Да 

Наситени или отработени 
йонообменни смоли 

19 09 05 - - - Да 

Отпадъци, неупоменати другаде 
(отстранени обрастатели – миди и 
водорасли) 

10 01 99 - депониране в сгуроотвал - Да  

Стърготини, стружки и изрезки от 
черни метали 

12 01 01 - - „Лайт Импекс М” ЕООД Да 

Стърготини, стружки и изрезки от 
цветни метали 

12 01 03 - - „Лайт Импекс М” ЕООД Да 



Цветни метали 16 01 18 - - „Трансинс Рециклираща 
Компания” ЕООД, количество: 

1,635т.; 
„Ай Пи Ем” ЕООД, количество: 

1,380т. 

Да 

Черни метали 16 01 17 - - “Ти Ай Метълс” ЕАД,  
количество: 65,300т.; 

„Енергоремонт Кресна” АД, 
количество: 35,960т.; 

„Лайт Импекс М” ЕООД, 
количество: 104,560т. 

Да 

Облицовъчни и огнеупорни материали 
от неметалургични процеси, различни 
от упоменатите в 16 11 05 

16 11 06 - - - Да 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 - - „Лайт Импекс М”  ЕООД Да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 - - „Беласко” ООД  
 226 т  

Да 

Масло от маслено-водни сепаратори 13 05 06* - - „Екотранс 2010” ЕООД 
31,120 тона 

Да 

Нехлорирани изолационни и 
топлопредаващи масла на минерална 
основа 

13 03 07* - - „Промишлени системи” ООД Да 

Газьол, котелно и дизелово гориво 13 07 01* - - - Да 

Нехлорирани моторни, смазочни и 
масла за зъбни предавки на 
минерална основа 

13 02 05* - - „Промишлени системи” ООД – 
3,640 тона 

Да 



Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* - - “Метарекс” ООД Да 

Флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 

20 01 21* - - „ЕКО ВАРНА” ЕООД 
0,600

Да 

Смеси от бетон, тухли, керемиди, 
плочки, фаянсови и керамични 
изделия, различни от упоменатите в 17 
01 06

17 01 07 - - “ДРУМ ГРУП” ООД  
169.220 тона 

Да 

Дървесен материал 17 02 01 - - - Да 

Изолационни материали, съдържащи 
азбест 

17 06 01* - - Община Аксаково Да 

Изолационни материали, различни от 
упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 
(минерална вата, несъдържаща 
азбест) 

17 06 04 - - - Да 

Строителни материали, съдържащи 
азбест 

17 06 05* - - - Да 

Бетон 17 01 01 - - “ДРУМ ГРУП” ООД  Да 

Тухли 17 01 02 - - “ДРУМ ГРУП” ООД  Да 

Стъкло  17 02 02 - - “Метарекс” ООД 
1.960 тона 

Да 



Отпадъци, чието събиране и 
обезвреждане e обект на специални 
изисквания, с оглед предотвратяване 
на инфекции 

18 01 03* - - - Да 

Хартия и картон 20 01 01 - - „Трансинс Рециклираща 
Компания” ЕООД, 

количество: 0,980т.; 
„Лайт Импекс М” ЕООД, , 

количество: 0,320т. 

Да 

Неорганични отпадъци, съдържащи 
опасни вещества 

16 03 03* - - „Екотранс 2010” ЕООД Да 

Таблица 6. Шумови емисии 

Предстои, през 2012г.  

Таблица 7. Опазване на подземните води
Показател Точка на 

пробовзем
ане 

Концентрация в 
подземните 

води,съгласно КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на мониторинг Съответствие

месец юли 

Температура МП1 0C 18.1 Два пъти годишно Да 

Активна реакция МП1 ≥6,5 и ≤9,5 7.24 Два пъти годишно Да 

Обща твърдост МП1 12 mg-eqv/l 8 Два пъти годишно Да 

Хлориди МП1 250 mg/l 303.73 Два пъти годишно Не 

Мед МП1 0.2 mg/l 0.02 Два пъти годишно Да 

Хром МП1 0.05 mg/l 0.009 Два пъти годишно Да 

Желязо МП1 0.2 mg/l 0.35 Два пъти годишно Не 



Нефтопродукти МП1 0.05 mg/l 0.015 Два пъти годишно Да 

Цинк МП1 1.0 mg/l < 0.007 Два пъти годишно Да 

Температура МП2 0C 17.1 Два пъти годишно Да 

Активна реакция МП2 ≥6,5 и ≤9,5 6.92 Два пъти годишно Да 

Обща твърдост МП2 12 mg-eqv/l 19.5 Два пъти годишно Да 

Хлориди МП2 250 mg/l 320.6 Два пъти годишно Не 

Мед МП2 0.2 mg/l < 0.01 Два пъти годишно Да 

Хром МП2 0.05 mg/l 0.022 Два пъти годишно Да 

Желязо МП2 0.2 mg/l 2.18 Два пъти годишно Не 

Нефтопродукти МП2 0.05 mg/l 0.038 Два пъти годишно Да 

Цинк 
МП2 1.0 mg/l

0.093
Два пъти годишно Да 

Температура МП3 0C 17.6 Два пъти годишно Да 

Активна реакция МП3 ≥6,5 и ≤9,5 7.25 Два пъти годишно Да 

Обща твърдост МП3 12 mg-eqv/l 18.5 Два пъти годишно Не 

Хлориди МП3 250 mg/l 202.49 Два пъти годишно Да 

Мед МП3 0.2 mg/l < 0.01 Два пъти годишно Да 

Хром МП3 0.05 mg/l 0.028 Два пъти годишно Да 

Желязо МП3 0.2 mg/l 0.09 Два пъти годишно Да 

Нефтопродукти МП3 0.05 mg/l 0.04 Два пъти годишно Да 

Цинк МП3 1.0 mg/l 0.034 Два пъти годишно Да 

Температура МП4 0C 22 Два пъти годишно Да 

Активна реакция МП4 ≥6,5 и ≤9,5 7.83 Два пъти годишно Да 

Обща твърдост МП4 12 mg-eqv/l 10.5 Два пъти годишно Да 

Хлориди МП4 250 mg/l 101.24 Два пъти годишно Да 

Мед МП4 0.2 mg/l 0.01 Два пъти годишно Да 



Хром МП4 0.05 mg/l 0.025 Два пъти годишно Да 

Желязо МП4 0.2 mg/l 0.54 Два пъти годишно Да 

Нефтопродукти МП4 0.05 mg/l 0.041 Два пъти годишно Да 

Цинк МП4 1.0 mg/l 0.011 Два пъти годишно Да 

Температура МП1 0C 17 Два пъти годишно Да 

Активна реакция МП1 ≥6,5 и ≤9,5 7.62 Два пъти годишно Да 

Обща твърдост МП1 12 mg-eqv/l
6.8

Два пъти годишно Да 

Хлориди МП1 250 mg/l 265.87 Два пъти годишно Не 

Мед МП1 0.2 mg/l 0.02 Два пъти годишно Да 

Хром МП1 0.05 mg/l 0.005 Два пъти годишно Да 

Желязо МП1 0.2 mg/l 0.11 Два пъти годишно Да 

Нефтопродукти МП1 0.05 mg/l 0.35 Два пъти годишно Не 

Цинк МП1 1.0 mg/l < 0.005 Два пъти годишно Да 

Температура МП2 0C 18 Два пъти годишно Да 

Активна реакция МП2 ≥6,5 и ≤9,5 7.13 Два пъти годишно Да 

Обща твърдост МП2 12 mg-eqv/l 10 Два пъти годишно Да 

Хлориди МП2 250 mg/l 223.33 Два пъти годишно Да 

Мед МП2 0.2 mg/l < 0.01 Два пъти годишно Да 

Хром МП2 0.05 mg/l 0.008 Два пъти годишно Да 

Желязо МП2 0.2 mg/l 0.19 Два пъти годишно Да 

Нефтопродукти МП2 0.05 mg/l 0.31 Два пъти годишно Не 

Цинк МП2 1.0 mg/l < 0.005 Два пъти годишно Да 

рН МП3 0C 18 Два пъти годишно Да 

Температура МП3 ≥6,5 и ≤9,5 7.54 Два пъти годишно Да 

Активна реакция МП3 12 mg-eqv/l 5.7 Два пъти годишно Да 



Обща твърдост МП3 250 mg/l 113.44 Два пъти годишно Да 

Хлориди МП3 0.2 mg/l < 0.01 Два пъти годишно Да 

Мед МП3 0.05 mg/l 0.018 Два пъти годишно Да 

Хром 
МП3 0.2 mg/l

0.09
Два пъти годишно Да 

Желязо МП3 0.05 mg/l 0.33 Два пъти годишно Не 

Нефтопродукти МП3 1.0 mg/l < 0.005 Два пъти годишно Да 

Температура МП4 0C 21 Два пъти годишно Да 

Активна реакция МП4 ≥6,5 и ≤9,5 7.29 Два пъти годишно Да 

Обща твърдост МП4 12 mg-eqv/l 5.7 Два пъти годишно Да 

Хлориди МП4 250 mg/l 21.27 Два пъти годишно Да 

Мед МП4 0.2 mg/l < 0.01 Два пъти годишно Да 

Хром МП4 0.05 mg/l 0.02 Два пъти годишно Да 

Желязо МП4 0.2 mg/l 0.22 Два пъти годишно Не 

Нефтопродукти МП4 0.05 mg/l 0.28 Два пъти годишно Не 

Цинк МП4 1.0 mg/l < 0.005 Два пъти годишно Да 

месец октомври
Електропроводимост  МП1 2000 µS cm-1

1964 Един път на две години Да 

Перманганатна окисляемост МП1 5 mgО2/l 4 Един път на две години Да 

Амониев йон МП1 0,5 mg/l 0.3 Един път на две години Да 

Нитрати  МП1 50 mg/l 27 Един път на две години Да 

Нитрити  МП1 0,5 mg/l 0.051 Един път на две години Да 

Сулфати  МП1 250 mg/l 225.6 Един път на две години Да 

Фосфати  МП1 0,5 mg/l 0.2 Един път на две години Да 

Флуориди  МП1 1,5 mg/l 0.97 Един път на две години Да 

Цианиди  МП1 50 µg/l 6 Един път на две години Да 



Калций  МП1 150 mg/l 87.17 Един път на две години Да 

Магнезий  МП1 80 mg/l 29.76 Един път на две години Да 

Бор  МП1 1,0 mg/l < 0.05 Един път на две години Да 

Живак  МП1 0.001 mg/l < 0.001 Един път на две години Да 

Кадмий  МП1 5,0 µg/l < 0.1 Един път на две години Да 

Никел  МП1 0.02 mg/l 0.027 Един път на две години Не 

Олово  МП1 10 µg/l 9.6 Един път на две години Да 

Селен  МП1 10 µg/l < 1 Един път на две години Да 

Алуминий  МП1 200 µg/l 22.4 Един път на две години Да 

Антимон  МП1 5,0 µg/l < 2 Един път на две години Да 

Арсен  МП1 0.01 mg/l < 0.01 Един път на две години Да 

Естествен уран МП1 0,06 mg/l 0.0201 Един път на две години Да 

Бензен  МП1 1,0 µg/l < 0.01 Един път на две години Да 

Бенз(а)пирен МП1 0,01 µg/l < 0.01 Един път на две години Да 

1,2 Дихлоретан МП1 3,0 µg/l < 0.01 Един път на две години Да 

Полициклични ароматни 
въглеводороди 

МП1 0,10 µg/l

< 0.02

Един път на две години Да 

Тетрахлоретилен и 
трихлоретилен 

МП1 10 µg/l

< 0.01

Един път на две години Да 

Пестициди  МП1 0,10 µg/l < 0.001 Един път на две години Да 

Пестициди (общо) МП1 0,50 µg/l < 0.001 Един път на две години Да 

Обща бета - активност МП1 1,0 Bq/l 0.361 Един път на две години Да 

Обща алфа - активност МП1 0,5 Bq/l 0.121 Един път на две години Да 

Обща индикативна доза МП1 0,1 mSv/y 0.032 Един път на две години Да 

Манган  МП1 0.05 mg/l < 0.1 Един път на две години Да 

Електропроводимост  МП2 2000 µS cm-1

1497 Един път на две години Да 



Перманганатна окисляемост МП2 5 mgО2/l 8.8 Един път на две години Не 

Амониев йон МП2 0,5 mg/l 6.55 Един път на две години Не 

Нитрати  МП2 50 mg/l < 2 Един път на две години Да 

Нитрити  МП2 0,5 mg/l 0.032 Един път на две години Да 

Сулфати  МП2 250 mg/l 28.8 Един път на две години Да 

Фосфати  МП2 0,5 mg/l 2.5 Един път на две години Не 

Флуориди  МП2 1,5 mg/l 0.37 Един път на две години Да 

Цианиди  МП2 50 µg/l < 5 Един път на две години Да 

Калций  МП2 150 mg/l 124.24 Един път на две години Да 

Магнезий  МП2 80 mg/l 46.17 Един път на две години Да 

Бор  МП2 1,0 mg/l 0.107 Един път на две години Да 

Живак  МП2 0.001 mg/l < 0.001 Един път на две години Да 

Кадмий  МП2 5,0 µg/l < 0.1 Един път на две години Да 

Никел  МП2 0.02 mg/l 0.018 Един път на две години Да 

Олово  МП2 10 µg/l 13.1 Един път на две години Не 

Селен  МП2 10 µg/l < 1 Един път на две години Да 

Алуминий  МП2 200 µg/l 10.4 Един път на две години Да 

Антимон  МП2 5,0 µg/l < 2 Един път на две години Да 

Арсен  МП2 0.01 mg/l < 0.01 Един път на две години Да 

Естествен уран МП2 0,06 mg/l 0.0036 Един път на две години Да 

Бензен  МП2 1,0 µg/l < 0.01 Един път на две години Да 

Бенз(а)пирен МП2 0,01 µg/l < 0.01 Един път на две години Да 

1,2 Дихлоретан МП2 3,0 µg/l < 0.01 Един път на две години Да 

Полициклични ароматни 
въглеводороди 

МП2 0,10 µg/l

< 0.02

Един път на две години Да 



Тетрахлоретилен и 
трихлоретилен 

МП2 10 µg/l

< 0.01

Един път на две години Да 

Пестициди  МП2 0,10 µg/l < 0.001 Един път на две години Да 

Пестициди (общо) МП2 0,50 µg/l < 0.001 Един път на две години Да 

Обща бета - активност МП2 1,0 Bq/l 0.433 Един път на две години Да 

Обща алфа - активност МП2 0,5 Bq/l 0.141 Един път на две години Да 

Обща индикативна доза МП2 0,1 mSv/y 0.038 Един път на две години Да 

Манган  МП2 0.05 mg/l 0.5 Един път на две години Не 

Електропроводимост  МП3 2000 µS cm-1

809 Един път на две години Да 

Перманганатна окисляемост МП3 5 mgО2/l 4.24 Един път на две години Да 

Амониев йон МП3 0,5 mg/l 1.07 Един път на две години Не 

Нитрати  МП3 50 mg/l 10 Един път на две години Да 

Нитрити  МП3 0,5 mg/l 0.025 Един път на две години Да 

Сулфати  МП3 250 mg/l 48 Един път на две години Да 

Фосфати  МП3 0,5 mg/l 0.3 Един път на две години Да 

Флуориди  МП3 1,5 mg/l < 0.02 Един път на две години Да 

Цианиди  МП3 50 µg/l 6 Един път на две години Да 

Калций  МП3 150 mg/l 80.16 Един път на две години Да 

Магнезий  МП3 80 mg/l 20.65 Един път на две години Да 

Бор  МП3 1,0 mg/l < 0.05 Един път на две години Да 

Живак  МП3 0.001 mg/l < 0.001 Един път на две години Да 

Кадмий  МП3 5,0 µg/l < 0.1 Един път на две години Да 

Никел  МП3 0.02 mg/l 0.059 Един път на две години Не 

Олово  МП3 10 µg/l 14 Един път на две години Не 

Селен  МП3 10 µg/l < 1 Един път на две години Да 



Алуминий  МП3 200 µg/l 56.8 Един път на две години Да 

Антимон  МП3 5,0 µg/l < 2 Един път на две години Да 

Арсен  МП3 0.01 mg/l < 0.01 Един път на две години Да 

Естествен уран МП3 0,06 mg/l 0.0085 Един път на две години Да 

Бензен  МП3 1,0 µg/l < 0.01 Един път на две години Да 

Бенз(а)пирен МП3 0,01 µg/l < 0.01 Един път на две години Да 

1,2 Дихлоретан МП3 3,0 µg/l < 0.01 Един път на две години Да 

Полициклични ароматни 
въглеводороди 

МП3 0,10 µg/l

< 0.02

Един път на две години Да 

Тетрахлоретилен и 
трихлоретилен 

МП3 10 µg/l

< 0.01

Един път на две години Да 

Пестициди  МП3 0,10 µg/l < 0.001 Един път на две години Да 

Пестициди (общо) МП3 0,50 µg/l < 0.001 Един път на две години Да 

Обща бета - активност МП3 1,0 Bq/l 0.16 Един път на две години Да 

Обща алфа - активност МП3 0,5 Bq/l 0.031 Един път на две години Да 

Обща индикативна доза МП3 0,1 mSv/y 0.011 Един път на две години Да 

Манган  МП3 0.05 mg/l 0.1 Един път на две години Не 

Електропроводимост  МП4 2000 µS cm-1

643 Един път на две години Да 

Перманганатна окисляемост МП4 5 mgО2/l 39,5 Един път на две години Не 

Амониев йон МП4 0,5 mg/l 0.6 Един път на две години Да 

Нитрати  МП4 50 mg/l < 2 Един път на две години Да 

Нитрити  МП4 0,5 mg/l 0.088 Един път на две години Да 

Сулфати  МП4 250 mg/l 134.4 Един път на две години Да 

Фосфати  МП4 0,5 mg/l 0.4 Един път на две години Да 

Флуориди  МП4 1,5 mg/l 0.35 Един път на две години Да 

Цианиди  МП4 50 µg/l < 5 Един път на две години Да 



Калций  МП4 150 mg/l 87.17 Един път на две години Да 

Магнезий  МП4 80 mg/l 16.4 Един път на две години Да 

Бор  МП4 1,0 mg/l < 0.05 Един път на две години Да 

Живак  МП4 0.001 mg/l < 0.001 Един път на две години Да 

Кадмий  МП4 5,0 µg/l < 0.1 Един път на две години Да 

Никел  МП4 0.02 mg/l 0.032 Един път на две години Не 

Олово  МП4 10 µg/l 17.3 Един път на две години Не 

Селен  МП4 10 µg/l < 1 Един път на две години Да 

Алуминий  МП4 200 µg/l 42.8 Един път на две години Да 

Антимон  МП4 5,0 µg/l 8.8 Един път на две години Не 

Арсен  МП4 0.01 mg/l < 0.01 Един път на две години Да 

Естествен уран МП4 0,06 mg/l 0.0088 Един път на две години Да 

Бензен  МП4 1,0 µg/l < 0.01 Един път на две години Да 

Бенз(а)пирен МП4 0,01 µg/l < 0.01 Един път на две години Да 

1,2 Дихлоретан МП4 3,0 µg/l < 0.01 Един път на две години Да 

Полициклични ароматни 
въглеводороди 

МП4 0,10 µg/l

< 0.02

Един път на две години Да 

Тетрахлоретилен и 
трихлоретилен

МП4 10 µg/l
< 0.01

Един път на две години Да 

Пестициди  МП4 0,10 µg/l < 0.001 Един път на две години Да 

Пестициди (общо) МП4 0,50 µg/l < 0.001 Един път на две години Да 

Обща бета - активност МП4 1,0 Bq/l 0.408 Един път на две години Да 

Обща алфа - активност МП4 0,5 Bq/l 0.072 Един път на две години Да 

Обща индикативна доза МП4 0,1 mSv/y 0.028 Един път на две години Да 

Манган  МП4 0.05 mg/l 0.1 Един път на две години Не 



Таблица 8. Опазване на почви 

Съгласно КР 51/2005г. мониторинг на почвите през 2011г. не се предвижда.  

Таблица 9. Аварийни ситуации

Дата на 
инцидента 

Описание на инцидента Причини Предприети действия Планирани 
действия 

Органи, които са уведомени 

- - - - - -

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР 

Дата на 
оплакването/ 
възражението 

Приносител на 
оплакването 

Причини Предприети действия Планирани 
действия 

Органи, които са уведомени

- - - - - -

За 2011г. няма регистрирани оплаквания в централата. 

Съставил,

 ИНЖ.НИКОЛАЙ МОМЧИЛОВ,  

Р-Л ОТДЕЛ ТЕХН. КОНТРОЛ 

Дата: 


