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1.  Увод 
 ТЕЦ “Ей И Ес-3С Марица Изток 1” беше въведена в експлоатация на три 

последователни етапа през 2011 г.  

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

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

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

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

доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 

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

се отнася. 

Годишният доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, 

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

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

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

комплексното разрешително”. 

  Докладът включва резултати от проведения собствения мониторинг  през 

периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.; обобщена информация за изпълнение на 

условията в КР, подлежащи на годишно докладване. 

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в 

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

номерацията на разделите и таблиците. 

   

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

Тел.:  +359 418 65505 

Факс:  +359 418 65515 

e-mail:  miglena.koleva@AES.com 

 

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

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

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

Факс:  +359 418 65515 

e-mail:  radostina.yanakieva@AES.com 

 

1.5.  Кратко описание на дейностите и процесите, извършвани в инсталацията 
 Площадката на ТЕЦ „Ей И Ес-3С Марица Изток 1“ е изградена на  45 km от гр. 

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

Гълъбово и граничи с „Брикел” ЕАД. 

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

преобразуване и продажба на електроенергия и други оперативни дейности, 

свързани с производство, преобразуване и продажба на електроенергия. 

 ТЕЦ “Ей И Ес - Гълъбово” включва два блока с инсталирана електрическа 

мощност 300 MW нето всеки.  

 Основните процеси, системи и съоръжения в централата са: 

-  Подготовка на горивото 
 Лигнитните въглища за  ТЕЦ Ей И Ес–3С Марица Изток 1 се доставят от „Мини 

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

разтоварище се подават към дробилки “едро дробене”, а оттам, посредством система 

транспортьори към склада за въглища, където се насипват на слоеве върху четири т. 
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нар. „въглищни фигури” за осредняване на качествените им показатели. Насипването 

и последващото изгребване на въглищата се извършва с помощта на две 

комбинирани роторни съоръжения. 

 

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

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

осъществява чрез чуково-вентилаторни мелници, след което пулверизираното гориво 

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

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

(сгурия, шлака и дънна пепел) се охлажда с вода и отвежда от дъното на котела до 

силоз за временно съхранение посредством лентов транспортьор. 

 

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

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

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

газьол. 

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

капацитет 1000 m3.   

 

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

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

необходимата чистота и качества на захранващата вода в схемата на 

химводоочистката е включена обратна осмоза, а в пароводният цикъл непрекъснато 

се дозират химикали за поддържане на необходимите технологични параметри. При 

експлоатацията не се отвеждат отпадъчни води от площадката. От месец септември 

2010 напълно са изградени всички системи, осигуряващи затворен оборотен цикъл на 

водите. 
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-  Турбогенератори 
 Отделената при изгаряне на горивото топлина се използва за подгряване на 

циркулиращата в екранната система на котлите обезсолена вода до получаване на 

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

генератори. 

 

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

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

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

добавъчна вода от язовир „Розов кладенец”. 

 

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

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

прекъсвач за всеки блок и съответното комутационно и контролно оборудване.  

 

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

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

съхранение. 

 Очистените от прах газове преминават през сяроочистващи инсталации 

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

Необходимият за СОИ варовик се доставя чрез железопътен и автотранспорт. 

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

подготовка на варовикова суспензия.  

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

димните газове на изход. 

 

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

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

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

 

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

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

влагосъдържание посредством лентови вакуум филтри и чрез транспортьори се 

подава към силози за временно съхранение. 

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

лентов транспортьор и се претоварват върху тръбен лентов транспортьор за 

извозване до Депо за сгуропепелина и гипс от ТЕЦ „Ей И Ес–3С Марица Изток 1“  за 

крайното им депониране. За предотвратяване на разпрашаването при товаренето, 

транспортирането, разтоварването и депонирането на сухата пепелина е предвидена 

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

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

извършват от Депо за сгуропепелина и гипс „Ей И Ес Марица Изток 1“ ЕООД, за което 

компанията има издадено КР No 120-Н0/2007. 

 

1.6.  Производствен капацитет 
 През 2012 година не е превишаван капацитетът на инсталацията, 

регламентиран с условие 4.1. на КР 

 

Инсталации 
Номинална 

топлинна мощност 
по КР 

Топлинна 
мощност за 2012 

Съответствие 

Топлоелектрическа централа 

Котел Б1 

Котел Б2 

Спомагателен котел 1 

Спомагателен котел 2 

1910,8 MWth 1641,02 MWth Да 

 

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

документиране на произведената електроенергия. Отчитането се извършва 
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двукратно в месеца и информацията се обобщава в месечна справка. Произведената 

нетна електроенергия за 2012 година  е 3 202 881 MWh.  

 

1.7.  Организационна структура на фирмата, отнасяща се до околната среда 
 В управлението на околната среда участват всички Мениджъри и 

Ръководители на отдели, съобразно отговорностите им и спецификата на дейността 

на съответния отдел.  

 Функцията на  отдел  „Екология” в централата е  да контролира и отчита  

изпълнението на дейностите по опазване на околната среда, да провежда 

задължителния мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани при 

експлоатацията на ТЕЦ и да провежда обучение на работниците и служителите. 

Отделът е на пряко  подчинение  на Директора на централата на „ТЕЦ Ей И Ес-3С 

Марица Изток 1” ЕООД. 

 По-долу е представена действащата през 2012 година организационна 

структура на централата. 

 

 

 

Директор 
централа

Лидер опазване на 
околната среда и 
осигуряване на 
разрешителни

Началник отдел 
ЗБУТ

Мениджър логистика 
и снабдяване

Заместник директор 
ТЕЦ

Началник отдел 
Въглищно и 
варовиково 
стопанство

Началник отдел 
Сяроочистваща, 

водопречиствателна 
инсталация и СЕО.

Началник отдел 
енергопроизводство

Мениджър, 
експлоатация СДО

Началник отдел 
ремонт и поддръжка

Мениджър 
"Производствено 
технологичен и 
конструктивен 

отдел"

Мениджър Сигурност Мениджър 
Експлоатация

Супервайзър 
експлоатация на ТЕЦ
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 Отговорностите за изпълнение на конкретните дейности по околна среда са 

определени в списък по условие 5.1.3.   
 

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

 

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

 

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

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

 

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

извършва конкретните дейности по изпълнение на всяко едно от условията в 

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

утвърден от Директор Централа.  

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

Последната актуализация на списъка е извършена на 20.04.2012 г.  

 

2.2.  Обучение 
 Съвместно с отдел „Човешки ресурси“  през 2012 г. се изготви програма за 

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

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

предназначено съответното обучение и начинът на документиране. 

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

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

среда и управление на отпадъците. 
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2.3.  Обмен на информация 
 В централата се поддържа актуална информация за отговорните лица по 

изпълнение на условията в разрешителното под формата на списък с имена, 

длъжност и телефон за контакт.  Информацията се съхранява на определени места в 

локалната мрежа и в онлайн системата за контрол на документи до които всички 

служители имат достъп (условие 5.3.1.). 
 В изпълнение на условие 5.3.2. е изготвен актуален списък на органите/ 

лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, 

техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи). 

 

2.4.  Документиране и управление на документите 
 Всички документи, кореспонденция,  списъци, регистри, инструкции и записи, 

свързани с опазване на околната среда и изпълнение на условията на комплексното 

разрешително са достъпни за всеки един от работещите в Ей И Ес. Оригиналите се 

съхраняват на хартиен носител. В електронен вид (сканирани копия) документите 

могат да се ползват от всички за информация, справка и контрол от определено 

място в локалната мрежа и от онлайн системата за контрол на документи. 

 Под формата на електронен регистър е изготвен актуален списък на 

нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталацията 

(услoвие 5.4.1.). Прилага се изискваната с условие 5.7.4. инструкция. Базата данни 

се обновява при излизане на всеки брой „Държавен вестник“. Променените/отменени 

нормативни документи се актуализират и това се отразява в регистъра. 

 Документирани са и са изготвени списъци (условие 5.4.2.) на всички 

необходими, инструкции, изисквани с разрешителното; на отговорните за 

изпълнението им лица (условие 5.4.3.)  по   отдели: енергопроизводство,   

спомагателно енергийно оборудване, въглищно и варовиково стопанство, 

безопасност и здраве, околна среда. 

 В централата се прилага инструкция за реда и начина, по който се извършва 

актуализация на документите, изисквани с КР в случаи на промени в нормативната 

уредба; промяна на условия в КР; промяна в работата и управлението на 

инсталацията (условие 5.5.1.). Инструкцията регламентира и как се заменят старите 

документи с актуалните такива (условие 5.5.2.) 
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2.5. Оперативно управление 
 В изпълнение на условие 5.6.1. са изготвени и се прилагат всички инструкции, 

изисквани с КР № 27/2005. Разработени са така, че конкретните дейности и 

задължения на всеки отдел при изпълнение на условията на КР са ясно дефинирани, 

определени са видовете проверки и записи, тяхната периодичност, начина на 

извършване, документиране и съхранение.   

 

2.6. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 
 Изготвени са и се прилагат инструкции за периодична оценка на 

съответствието, проверка и коригиращи действия по условията на КР.  

 Документират се и се съхраняват  всички данни от наблюдението на 

емисионните и технически показатели. 

 Резултатите от извършените проверки, констатирани несъответствия и 

предприети коригиращи действия за тяхното отстраняване се документират и 

съхраняват в съответствие с изготвените и утвърдени инструкции.  

 Констатираните през 2012 г. несъответствия са докладвани към инструкциите 

за оценка на съответствието и предприемане на коригиращи действия по 

съответните условия. 

 

2.7.  Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 
 В изпълнение на условия 5.8.1. до 5.8.13. от КР е извършено следното:  

 В изпълнение на условие 5.8.1. е изготвена инструкция за преразглеждане и 

при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ 

пречиствателното оборудване след всяка авария. През 2012 година не са възниквали 

ситуации, налагащи преразглеждане или актуализиране на тези инструкции. 

 По условие 5.8.2. се прилага  писмена инструкция за определяне на опасните 

вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност, с 

въздействие върху околната среда при авария. Изготвен е списък на опасните 

вещества съхранявани и образувани на площадката. 

 Изготвена е инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с 

въздействие върху околната среда и здравето на хората, включени са и аварийни 

ситуации в резултат на наводнение или земетресение (условие 5.8.3.). През 2012 г. 

не са възниквали аварийни ситуации. 
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 В изпълнение на условие 5.8.4. са определени възможните начини на 

действие за всяка от определените  по условие  5.8.3.   аварийни  ситуации.  

Документирани      са  избраните      начини      на      действие,      включително      

действията      за предотвратяване/ ограничаване на замърсяването на околната 

среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от 

аварията. 

 Прилага се инструкция за подготовка на персонала, отговорен за 

изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично опресняване на 

готовността му за действие (условие 5.8.5.). През 2012 година е проведено 

практическо обучение на персонала в условията на симулирана аварийна ситуация 

по възникнало земетрасение от 6 степен по 12 степенната скала на Медведев-

Шпонхойер-Карник.  

 Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка на готовността 

на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии (условие 5.8.6.).  
 Прилага се и инструкция за избор на сборни пунктове, както и на най-

подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията (условие  
5.8.7.). Представени са схеми с местоположението на четерите сборните пункта и на 

пътищата за евакуация от производствените и обслужващите сгради. 

 Изготвена е инструкция за определяне  на причините, довели до аварията и 

предприемане на коригиращи действия (условие 5.8.8.). За отчетния период не са 

възниквали аварийни ситуации и инструкцията не е прилагана. 

 Прилага се инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на 

средствата за оповестяване на аварията (условие 5.8.9.). На територията на 

централата е монтирана локална оповестителна система /звукова и светлинна/, 

обхващаща всички видове комуникационни съоръжения. Извършват се ежемесечни 

проверки и се съставя протокол. 

 Изготвена е и се прилага инструкция (условие 5.8.10.) за определяне на 

необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на 

възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения 

достъп до местата за съхранението им. Обособени са два пункта с допълнителни 

ЛПС и други помощни средства, предназначени за използване при аварии. Водят се 

записи в дневник за проверка на състоянието, съхранението и ползването на ЛПС 



 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА 2012 г.                                     14 

 

допълнителните материали. За 2012 е извършена една  проверка на съхраняваните в 

двата склада ЛПС.  

 Прилага се  инструкция (условие 5.8.11.) за определяне  на средствата за 

противодействие на възможните аварии, най-подходящите места за разполагането 

им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.  За всяко помещение в 

централата са определени местата за разполагане на подръчни противопожарни 

средства и абсорбенти. 

 Прилагат се инструкции за изготвяне и редовна актуализация на списъка на 

персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие 

при аварии (условие 5.8.12.) и за актуализация (условие 5.8.13.) на списъка на 

телефонните номера и други детайли по оповестяването. 

 

2.8.  Записи 
 Записите включват данни за извършвания мониторинг на технологичните и 

емисионните параметри, включително протоколи от анализи и записи с резултатите 

от мониторинга; отчетни книги за отпадъците, транспортни карти за опасните 

отпадъци, протоколи за предадени неопасни отпадъци, протоколи за оценка на 

съответствието, установяване на несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия. 

 За всяка инструкция и условие по КР са определени видовете записи, тяхната 

периодичност, издаване, подписване, начин и срок на съхранение (виж т. 2.4.).  

 Записите се съхраняват за срока, определен със съответното условие от КР 

или дефинираната в нормативната уредба времева рамка и се предоставят на 

компетентните органи при поискване. 

 

2.9.  Докладване 
 В изпълнение на условие 7.1. от КР при всяко констатирано превишение на 

индивидуалните емисионни норми се докладва на РИОСВ-Стара Загора и Кмета на 

община Гълъбово.  

 В ежедневните справки до РИОСВ се докладва за работата на 

електроцентралата през изминалото денонощие, като се предоставя информация за 

включванията/ изключванията на енергийните котли, товара на който работят, 
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ефективността на работа на сяроочистващите инсталации, работата на 

пречиствателните съоръжения (ЕФ, СОИ). Докладва се  и за възникнали 

технологични проблеми. 

 През 2012 г. не са възниквали аварийни ситуации и/или залпови 

замърсявания, във връзка с което компетентните органи по условие 7.2. не са 

уведомявани. 

 РИОСВ и Басейнова дирекция са уведомени за резултатите от мониторинга в 

частта води (подземни води), проведен през 2012 г. с писмо с наш изх. № MG-MEW-

323/16.11.2012 г.  

 

2.10.  Актуализация на СУОС 
 През 2012 г. КР не е актуализирано или изменяно, поради което не е 

възниквала необходимост от актуализация на СУОС. 

 

3.  Използване на ресурси 
 

3.1.  Използване на вода 
 Основен източник на вода за технологични нужди е язовир „Розов кладенец” 

(условие 8.1.1.). ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ притежава разрешително за водовземане 

от язовира, издадено от МОСВ с № 003634/24.10.2006 г., актуализирано с Решение 

№ 195/ 07.07.2010 г.     

 Количеството на използваната вода за производствени нужди и охлаждане 

през 2012 година не превишава разрешеното количество в Таблица 8.1.2 на КР и 

количеството, определено с Разрешителното за водовземане.  

 Данните за изразходваните количества вода за производство на единица 

продукт са отразени в Таблица 3.1. 

 

 

 
Таблица 3.1. 

Източник на 

вода 

Годишно 

количество(1) 

Годишна норма 

за ефективност 

Използвано 

количество 

Годишна норма 

за ефективност 

Съответствие 
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m3 

при употребата 

на вода по КР 

 

 

m3/единица 

продукт 

вода за произв. 

нужди и 

охлаждане за 

2012 г. 

m3 

при употребата 

на вода за 

2012г.   

 

m3/единица 

продукт 

язовир 

„Розов 

кладенец” 
16 500 000 3,48 7 512 566 2,35 Да 

(1) съгласно Разрешително за водовземане  

           

 През 2011 г. не са установени несъотвествия по отношение на  годишната 

норма за ефективност. Използваното количество вода за производствени нужди и 

охлаждане  е било 2,50 m3/единица продукт при норма 3,48 m3/единица продукт. 

 Тъй като инсталацията е въведена в екплоатация през 2011 г. не могат да 

бъдат предоставени данни за последните 5 години.   

 Отчитането на изразходваната вода за производствени нужди/включително 

охлаждане (условие 8.1.4.) се извършва чрез разходомер № 7ME65241670N529, 

монтиран на брегова помпена станция на язовир „Розов кладенец“.  

 Съгласно условие 8.1.6. „Система вода циркулационна“ е определена като 

системата, свързана с най-голяма консумация на вода за производствени нужди.  

 В изпълнение на условие 8.1.7., се прилага инструкция за експлоатация и 

поддръжка на оборудването, определено като основен консуматор на вода за 

производствени нужди. Ремонтите и текущите дейности по поддръжката се планират  

и отчитат, посредством електронна система SAP. 

 В изпълнение на условие 8.1.8. се прилагат инструкции за проверки на 

техническото състояние на водопроводната мрежа по определен обходен маршрут, 

установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.  

 През 2012 г. са извършени 102 проверки на техническото състояние на 

водопроводната мрежа  и констатираните течове са 10 бр. 

 Констатиран е теч на вода от филтъра на помпите на басейна за дъждовни 

води, причинен от износено уплътнение. Предприетото коригиращо действие е 

почистване на филтъра и подмяна на уплътнението. 
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 Констатиран е теч от салникова помпа, причинен от износено салниково 

уплътнение. Незабавно е предприето коригиращо действие и уплътнението е 

подменено. 

 Констатирани са 2 теча  на вода на двата тръбопровода за сурова вода. 

Причината е поява на шупли от заварки по тръбопроводите. Предприети са 

коригиращи действия по отремонтиране на тръбите.   

 Констатиран е теч от салникова помпа, причинен от износено механично 

уплътнение. Незабавно е предприето коригиращо действие и уплътнението е 

подменено. 

 Констатирани са 2 теча на противопожарни тръбопроводи, причинени от 

скъсани полиетиленови тръби. Предприетите коригиращи действия са: изолирани са 

участъците  и са  локализирани течовете, подменени са колената и са заварени 

електромуфи в резултат на което течовете  са отстранени. 

 Констатирани са  3 теча на тръбопроводи: до дробилка ситно дробене, 

хлораторно помещение и разтоварище за варовик. Предприети са коригиращи 

действия по отремонтиране на тръбите и отстраняване на течовете.   

 В изпълнение на условие  8.1.9., работният проект и изготвеният като част от 

него воден баланс осигуряват повторна употреба на използваната вода. 

 Съгласно условие 8.1.10.1. се прилага  инструкция за измерване и 

документиране на годишната норма за ефективност на вода за производствени 

нужди (включително охлаждане) за единица продукт. Ежемесечно се изготвя 

протокол за отчитане изразходваното количество вода между Предприятие „Язовири 

и каскади“ на „НЕК“ ЕАД и „Ей И Ес-3С Марица Изток 1“ ЕООД.  

 Съгласно  условие  8.1.10.2.  се прилага инструкция за оценка на 

съответствието на изразходваните  количества вода за производствени нужди с  

нормата по  условие  8.1.2.  
 През 2012 г. не се констатирани превишения на изразходваните количества  

вода за производствени нужди (включително охлаждане) с определените в КР и 

Разрешителното за водовземане. 
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3.2.  Използване на енергия 
 От датата на въвеждане в експлоатация на централата не са превишавани 

количествата на консумираната енергия за производствени нужди, съгласно условие 
8.2.1. 
 Консумацията на електроенергия за 2012 г. е дадена в Таблица 3.2. 

 
Таблица 3.2. 

Консумация на 
електроенергия 

 

Годишна норма за 
ефективност при 
употребата на 

електроенергия по КР 
MWh/единица продукт 

Годишна норма за 
ефективност при 
употребата на 

електроенергия за 2012 
MWh/единица продукт 

Съответствие 

505 585,65 MWh 0,22 0,16 Да 
 

 Годишната норма за ефективност през 2011 година е била 0,15 MWh/единица 

продукт, при норма 0,22 MWh/единица продукт. 

 Тъй като инсталацията е въведена в екплоатация през 2011 г. не могат да 

бъдат предоставени данни за последните 5 години.   

 По условие 8.2.2. е изготвена и се прилага   инструкция за експлоатация и 

поддръжка на електропреобразувателните части на технологичното оборудване, 

определено като най-голям консуматор на електроенергия по условие 8.2.4. - 

Система питателна вода.  

 По условие 8.2.5. се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на 

електропреобразувателните части на пречиствателното оборудване. Като основни 

консуматори на електроенергия в централата  са определени изправителните 

агрегати на електростатичните филтри и електрооборудването на СОИ. 

 По условия 8.2.6.1. и 8.2.6.2. се прилага инструкция за измерване, 

изчисляване, документиране и оценка на съответствието на изразходваните 

количества електроенергия за производствени нужди. Документирането по 

инструкцията се води ежемесечно. През 2012 година не са констатирани превишения 

на   нормата за ефективност  при употреба на  на електрическа енергия. 
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3.3.  Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
 Употребяваните спомагателни материали, пряко свързани с работата на 

инсталацията не се различават по вид и не превишават количествата, определени в 

КР. 

 През 2012 г. не са констатирани превишения на годишните норми за 

ефективност. Годишното потребление е отразено в таблица 3.3.1 
Таблица 3.3.1. 

Спомагателен материал 

Годишна 
норма за 

ефективност, 
съгласно КР 

 
 
 

kg/MWh 

Изчислена 
норма за 

ефективност на 
използвани 
суровини и 

материали за 
2012 г. 
kg/MWh 

Употребено 
годишно 

количество 
през 2012 г 

 
 

 
kg 

Съответствие

Реагент за: 
понижаване на pH; 
неутрализация; 

регенерация на филтри 
смесено действие 

R: 35-37 
S: 1/2, 26, 30,45    C 

0,22 0,214 684 200 Да 

Реагент за: 
неутрализация; 

регенерация на филтри 
смесено действие 

R: 35, 34, 36/38 
S: 1/2, 26, 28, 37/39, 45 

C; Xi 

0,024 0,01 20 200 Да 

Коагулант 
R: 22, 38, 41 
S: 26, 39, 46 

C; Xn 

0,39 0,21 684 100 Да 

Алкален агент 
R: 34, 50 
S: 45, 50 

C; N 

0,0011 0,0003 1095 Да 

Реагент за поддържане 
на pH 

R: 36, 37, 38, 41 
S: 8, 22, 24/25, 26, 39 

1,63 0,58 1 857 000 Да 

Реагент за омекотяване 
на водата 

R: 36 
S: 2,22,26 

1,58 0,83 2 657 900 Да 

Корекционен агент за 
котловата вода 

R: 36/37/38 
S: 22, 24, 25, 26    Xi 

0,00035 0,00000 10 Да 
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 През 2011 г. не са констатирани превишения на годишните норми за 

ефективност. Тъй като инсталацията е въведена в експлоатация през 2011 г. не 

могат да бъдат предоставени данни за по-ранен период.   

 Използваните горива не се различават по вид и не превишават количествата 

определени в КР. Годишното потребление е отразено в таблица 3.3.2. 
Таблица 3.3.2. 

Гориво 

Годишна норма за 
ефективност 
съгласно КР 

 
 

t/MWh 

Изчислена 
норма за 

ефективност на 
използвани 

горива за 2012 г. 
t /MWh 

Употребено 
годишно 

количество 
през 2012 г 

 
t 

Съответствие 

Лигнитни въглища 1,81 1,73 5 538 231,71 Да 
 

  През 2011 г. не са констатирани превишения на годишната норма за 

ефективност на използвани горива. 

 Тъй като инсталацията е въведена в експлоатация през 2011 година не могат 

да бъдат предоставени данни за по-ранен период.   

 

3.4.  Съхранение на суровини, материали, горива и продукти 
 Всички   химични   вещества   и   смеси, включително масла, които се 

използват  като спомагателни материали  в централата са опаковани, етикетирани и 

снабдени с информационни листове за безопасност (ИБЛ). Тяхното съхраняване се 

извършва  съгласно  условията, посочени в ИЛБ.  

 Съхранението на горива  и спомагателни материали се осъществява в 

определените в условиято на КР резервоари и складови стопанства. 

 Съгласно условие 8.3.4.5. се прилага  инструкция за поддръжка и периодична 

проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на 

спомагателни   материали   и   горива   с   експлоатационните   изисквания   и   

условията   на разрешителното.     

 През 2012 г. са извършени 48 бр. проверки и не са установени несъответствия.  

 Съгласно условие 8.3.4.7. се прилага  инструкция  за установяване и 

отстраняване  на течове  по тръбопреносната мрежа за течни суровини, 

спомагателни материали, горива и продукти.  

 През 2012 г. са извършени 428 проверки и е установен 1  теч. 
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 където:  

-  С, mg/Nm3 е средночасовата концентрация на всеки замърсител  

-  V, m3 е средночасовия дебит на димните газове 

-  n, брой работни часове през годината�

 

 В таблицата по-долу са представени данни за месечните и годишните емисии 

от енергийните котли през 2012 година. 

 

месец SO2 NОx прах СО 
кг/месец кг/месец кг/месец кг/месец 

януари 133057,96 239754,79 15,80 59076,88 
февруари 933763,45 207226,11 730,22 34311,83 

март 126404,04 200322,07 1768,60 30335,80 
април 214042,93 170535,87 190,98 75711,86 
май 286142,88 190563,10 32,42 91720,83 
юни 126860,63 111735,01 16,20 39031,25 
юли 255901,92 177609,92 28,46 101828,34 
август 161278,81 129603,27 1,54 86262,09 

септември 238340,60 205188,90 188,72 35873,10 
октомври 249771,08 255491,00 318,02 26016,73 
ноември 139353,99 146461,69 1071,72 16273,57 
декември 261581,61 241808,54 309,77 17127,35 
общо 2012 3126499,90 2276300,27 4672,45 613569,63 

 

-  Данните за емисиите на въглероден диоксид са изчислени въз основа на 

утвърдения план за мониторинг към Разрешително за емисии на парникови газове No 

135/2009, актуализирано с Решение No 135-НО-ИО-А1/2012 г и решение Решение No 

135-НО-ИО-А2/2013, както следва: 

• емисии от горивни процеси - чрез стехиометрични изчисления на база на 

изгореното гориво и състава му.  

• процесни емисии - чрез стехиометрични изчисления на база на използвания 

варовик и състава му.  

 Копия на верифицирания годишен доклад за емисиите на парникови газове от 

ТЕЦ „Ей И ЕС–3С Марица Изток 1“ за 2012 година, верификационния доклад и 

верификационното становище са представени в РИОСВ-Стара Загора в Приложение 

2 на настоящия доклад. 
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-  Данните за емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и 

общ прах от спомагателните котли на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС – Гълъбово“ , означени като E 

(SO2,NOx,CO,OР),  са изчислени въз основа на броя работни часове и данните за  

концентрация на замърсителите и дебит на газовете от собствените периодични 

измервания за изпускащи устройства 2А и 2Б към спомагателните котли,  проведени 

през  2012 г., както са посочени в Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух,  

Резултати от периодичен мониторинг за изпускащи устройства към спомагателни 

котли. 

 Данните за годишните емисии са изчислени по формулата: 

 

E (SO2,NOx,CO,OР ) = С(SO2,NOx,CO,OР) * V * N, 

 

 където: 

- С, mg/Nm3 е измерена концентрация на всеки замърсител 

- V, m3 е средночасовия дебит на димните газове 

- N,  брой работни часове през годината 

  

 В таблицата по-долу са представени данните за годишните емисии от 

спомагателните котли през 2012 година.   

 

2012 година
SO2 NОx прах СО 

кг/година кг/година кг/година кг/година 
2647,48 4398,52 212,45 63,39 

 

 Емисиите са докладвани в интегрираната система за докладване по 

Регламент 166/2006. Информация е представена на хартиен носител в РИОСВ Стара 

Загора с писмо, наш изх. No MG-MEW-356/29.03.2013. 

 Данните за прахови емисиите, E ( Р ), от силози за пепелина, котелни бункери 

и  дробилка за варовик за изчислени въз основа на броя работни часове и данните за  

концентрация на замърсителите и дебит на газовете от собствените периодични 

измервания проведени през 2012 г., както са посочени в Таблица 2. Емисии в 

атмосферния въздух, Резултати от периодичен мониторинг за показател прах. 

 Данните за годишните емисии са изчислени по формулата: 
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E ( Р ) = С(P) * V * N, 

 

 където: 

- С, mg/Nm3 е измерена концентрация на прах 

- V, m3 е средночасовия дебит на димните газове 

- N,  брой работни часове през годината 

 

Изпускащи устройства Емисия прах , kg 
котелни бункери 
4А 221,72 
4Б 199,62 
4В 313,55 
4Г 251,07 
дробилка за варовик 426,46 
силози пепелина 
8А 516,77 
8Б 593,69 
8В 336,48 
общо за изпускащи устройства 
силози за пепелина, котелни 
бункери и  дробилка за варовик 

2859,37 

 

4.2.  Емисии на вредни и опасни вещества в атмосферния въздух 
 Основните замърсители, изпускани в атмосферния въздух от ТЕЦ „Ей И Ес – 

Гълъбово“  са: серен диоксид, азотни оксиди, прах, въглероден оксид и въглероден 

диоксид. Те се отделят предимно в резултат на изгарянето на лигнитни въглища в 

енергийните котли на централата. Второстепенни източници на организирани емисии 

на замърсители в атмосферния въздух са също спомагателните котли, котелни 

бункери, силозите за пепелина и дробилката за варовик. 

 По-долу е представена информация, относно мерките за контрол на емисиите 

в атмосферния въздух, включително за работата на пречиствателните съоръжения.  

 

 Серен диоксид 
 В ТЕЦ “Ей И Ес - Гълъбово” са изградени две сероочистващи инсталации 

(СОИ) – по една за всеки енергиен блок, осигуряващи очистване на димните газове 

от серен диоксид с ефективност > 95 % и емисии на SO2 след СОИ < 400 mg/Nm3.  
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 Централата е проектирана без байпасен комин, което не позволява работа на 

енергиен блок без сероочистваща инсталация. 

 През 2012 година блок 1 и блок 2 са работили съответно 71 и 69 часа с 

неизправни СОИ с ефективност < 95 % и емисии на SO2 >200 % от емисионната 

норма. 

 За минимизиране на емисиите на SO2 от спомагателните котли се използва 

газьол с ниско съдържание на сяра.  

 

 Азотни оксиди 
 Емисиите на азотни оксиди от енергийните котли се контролират чрез 

първични методи, включващи ниско-емисионни горелки и подаване на въздух над 

основната зона на горене. Допълнително, за да се поддържат ниски температури, 

респективно по-ниски емисии на азотни оксиди, горивният процес се зонира като се 

създават условия за подстехиометрично горене в зоната на основните горелки, а към 

края на горивната зона се подава допълнителен въздух за доизгаряне на въглерода.  

 

 Въглероден оксид 
 Емисиите на въглероден оксид са резултат от непълно изгаряне на лигнитните 

въглища в котлите. Оптимизирането на горивния процес е основният използван 

метод за редуциране на емисиите изпускани в атмосферата. 

 

 Прах 
 За очистване на димните газове на енергийните котли от прах са инсталирани 

2 броя електростатични филтри (ЕФ), по един за всеки блок. Изградените СОИ, 

използващи мокър варовиков метод, разположени след ЕФ по пътя на димните 

газове осигуряват допълнително редуциране на емисиите на прах в атмосферния 

въздух.  

 За редуциране на емисиите на прах от котелни бункери, силози за пепелина и 

дробилка за варовик са монтирани ръкавни филтри преди всяко от изпускащите 

устройства на тези източници. 

 

 Въглероден диоксид 
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 Въглероден диоксид се генерира от изгарянето на лигнитни въглища и газьол, 

като емисиите зависят от калоричността и съдържанието на въглерод в горивото. 

Допълнително СО2 се генерира и от процеса на десулфуризация в СОИ. Така, на 

практика, годишните емисии на CO2 са в пряка зависимост от производството на 

електроенергия и качеството на подаваните за изгаряне лигнитни въглища (долна 

топлина на изгаряне, съдържание на въглерод и съдържание на сяра). 

 За осигуряване на надеждна и ефективна работа на описаните по-горе 

пречиствателни съоръжения се прилагат инструкции за експлоатация и поддръжка в 

съответствие с условие 9.1.3. на КР. Съгласно условие 9.1.4.1. се извършва 

периодичен мониторинг на оптималните технологични параметри на 

пречиствателните съоръжения. 

 Съгласно условие 9.1.5.1. се прилага писмена инструкция за периодична 

оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за 

всяко пречиствателно съоръжение. 

 По-долу е представена обобщена информация за извършените проверки на 

съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко 

пречиствателно съоръжение, установените несъответствия, причините за 

несъответствията и предприетите коригиращи действия (условия 9.1.5.1. и 9.1.6.3.) 
 

 Електростатични филтри 
 Контролираните параметри на електростатичните филтри – вторично 

напрежение и ток на всяко от полетата, се следят непрекъснато от Оператор блок, 

регистрират се в DCS системата и се архивират в PI системата. При нормална 

работа, контролираните параметри се поддържат в оптимални граници автоматично 

от контролерите и не се изисква операторска намеса, а при регистриране на 

отклонения  се предприемат незабавни коригиращи действия. В тази връзка, 

оценката на съответсвието на контролираните параметри на електростатичните 

филтри се извършва по показател брой полета в работа, като за несъответствие се 

счита продължителна работа на електростатичния филтър с повече от 2 изключени 

полета в случаите, когато това води до превишаване на емисионните норми за прах, 

определени с КР.  

 През 2012 година полета на електростатичните филтри са изключвани 

планово и аварийно предимно за ремонт на пепелоотвеждащата система до силози 
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за пепелина. В нито един от тези случаи не е констатирано  превишаване на 

емисионните норми за прах определени с КР. 

 

 СОИ 
 Контролираните параметри на СОИ – pH на суспензията в абсорбера, емисии 

на SO2 изход СОИ и ефективност на десулфуризация, се следят непрекъснато от 

Оператор СОИ, регистрират се в DCS системата и се архивират в PI системата. При 

нормална работа, контролираните параметри се поддържат в оптимални граници 

автоматично от системата за управление и не се изисква операторска намеса, а при 

регистриране на отклонения  се предприемат незабавни коригиращи действия. За 

несъответствие се счита продължителна работа на СОИ при рН под 4,5, когато това 

води до превишаване на емисионната норма за SO2, определена с КР. 

 Констатираните през 2012 година несъответствия на оптималните 

технологични параметри, които са довели до работа с неизправни СОИ, причините и 

предприетите коригиращи действия са докладвани подробно в годишния доклад за 

резултатите от СНИ.  

 Обобщена информация за периодите на работа с неизправни СОИ, общо 71 

часа за блок 1 и 69 часа за блок 2 и причините за неизправност е представена по-

долу:  

СОИ на блок 1 

Дата 
Продължителност на 
периодите на работа 
с незправна СОИ 

Причина 

02.02.2012 7 часа 
Замръзване на варовика в силоза за варовик и 
съоръженията за подготовка на варовикова 
суспензия 

03.02.2012 
 13 часа 

Замръзване на варовика в силоза за варовик и 
съоръженията за подготовка на варовикова 
суспензия 

04.02.2012 1 час Скъсване на лента за подаване на варовик съм 
силоза за варовик 

12.02.2012 10 часа Замръзване на общите съоръжения за  подготовка и 
подаване на варовикова суспензия 

13.02.2012 14 часа Замръзване на общите съоръжения за  подготовка и 
подаване на варовикова суспензия 

21.02.2012 6 часа Замръзване на общите съоръжения за  подготовка и 
подаване на варовикова суспензия 

26.04.2012 2 часа Смущение на технологичния процес 
27.04.2012 4 часа Смущение на технологичния процес 
28.04.2012 4 часа Смущение на технологичния процес 
30.04.2012 1 час Смущение на технологичния процес 
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01.05.2012 4 часа Смущение на технологичния процес 
03.05.2012 1час Смущение на технологичния процес 

29.07.2012 1час Аварийно спиране на СОИ поради отпадане на 0,4 
KV секция за ел. захранване на СОИ. 

14.10.2012 1час Смущение на технологичния процес 
15.10.2012 1час Смущение на технологичния процес 
07.12.2012 1час Смущение на технологичния процес 

 

СОИ на блок 2 

Дата 
Продължителност на 
периодите на работа 
с незправна СОИ 

Причина 

02.02.2012 11 часа 
Замръзване на варовика в силоза за варовик и 
съоръженията за подготовка на варовикова 
суспензия 

03.02.2012 13 часа 
Замръзване на варовика в силоза за варовик и 
съоръженията за подготовка на варовикова 
суспензия 

12.02.2012 11 часа Замръзване на общите съоръжения за  подготовка и 
подаване на варовикова суспензия 

13.02.2012 13 часа Замръзване на общите съоръжения за  подготовка и 
подаване на варовикова суспензия 

21.02.2012 5 часа Замръзване на общите съоръжения за  подготовка и 
подаване на варовикова суспензия 

01.05.2012 5  часа Смущение на технологичния процес 
03.05.2012 5  часа Смущение на технологичния процес 
14.05.2012 3 часа Смущение на технологичния процес 
24.09.2012 2 часа Смущение на технологичния процес 
15.10.2012 1 час Смущение на технологичния процес 

 

 При всички случаи са предприемани незабавни мерки за възстановяване на 

нормалната работа на инсталациите. Не е констатирано отрицателно въздействие 

върху качеството на атмосферния въздух. 

 

 Ръкавни филтри на котелни бункери на блок 1&2 
 Основният технологичен параметър, който осигурява оптимален режим на 

работа на ръкавните филтри е налягането на сгъстения въздух подаван автоматично 

от два компресора за почистване на филтрите.  

 Стойностите на налягането на сгъстения въздух за автоматично почистване на 

филтрите се измерват от локално монтиран прибор. 

 Операторите на въглищно и варовиково стопанство следят за правилната 

работа на филтрите, както и дали налягането на сгъстения въздух за почистване на 

филтрите е в съответния диапазон. Операторите следят и за появата на сигнали и 
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аларми в системата за управление на филтрите, и предприемат необходимите мерки 

за възстановяване на нормалния режим на работа в случай на алармен сигнал. 

 Брой на извършените през 2012 година проверки: 537 

 Брой на констатираните несъответствия: 0 

 

 Ръкавни филтри на силози за пепелина 
 Основният технологичен параметър, който осигурява оптимален режим на 

работа на ръкавните филтри е налягането на сгъстения въздух, подаван автоматично 

от три компресора за почистване на филтрите.  

 Стойностите на налягането на сгъстения въздух за автоматично почистване на 

филтъра се измерват непрекъснато от монтираните прибори на силоз 1-

09ETX11CP001; на силоз 2-09ETX21CP001 и на силоз 3-09ETX31CP001,  сравняват 

се със зададеното минимално налягане и се генерира сигнал OK, ако измереното 

налягане е по-голямо от зададеното минимално, и NotOK ако е по-малко от 

зададеното минимално. Така генерираният сигнал се подава към DCS системата и се 

архивира в PI системата.  

 Операторите следят за появата на сигнали и аларми в системата за 

управление на филтрите и предприемат необходимите мерки за възстановяване на 

нормалния режим на работа в случай на алармен сигнал. 

 Най-често регистрираната през 2012 причина за падане на налягането под 

работното е пропуск от мембранен вентил или скъсана мемрана. Поради факта, че 

продължителността на периодите на работа с налягане под оптималното е от 

порядъка на минути докато се включи в работа резервния компресор, тези периоди и 

предприетите оперативно ремонтни дейности са документирани, но не са 

класифицирани като несъответствия. 

 

 Ръкавен филтър на дробилка за варовик 
 Основният технологичен параметър, обуславящ правилната работа на 

филтъра е налягането на въздуха за почистване на ръкавите на филтъра. Въздухът 

се осигурява от общата система за сервизен въздух на централата.  

 Оптималните стойности на налягането на сгъстения въздух за автоматично 

почистване на филтрите е между 5 – 7,5 бара. При понижаване на налягането на 

въздуха, почистването (изтупването) на ръкавите ще бъде неефективно.  
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 Стойностите на налягането на сгъстения въздух за автоматично почистване на 

филтъра се измерват непрекъснато от монтирания прибор 09QEH20CP001; 

регистрират се непрекъснато в системата за управление на СОИ и се архивират в PI 

системата. 

 При понижаване на налягането под 5 бара на дисплея в командна зала се 

инициира аларма, при която Оператор СОИ предприема мерки за отстраняване на 

аварийната ситуация или при нужда спира процеса на трошене на варовик. 

 През 2012 г. не са констатирани несъответствия на контролирания параметър. 

 Съгласно условие 9.3.1. емисиите на вредни вещества се изпускат в 

атмосферния въздух организирано, след пречистване в гореописаните 

пречиствателни съоръжения през регламентираните в условие 9.2. на КР точкови 

източници. 

 В изпълнение на условия 9.6.1. и 9.6.2. се извършват собствени непрекъснати 

и периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани от всички 

изпускащи устройства. 

 Подробна информация за резултатите от СНИ на блок 1 и блок 2 е 

представена в годишния доклад за резултатите от СНИ изпратен в РИОСВ с писмо 

наш изх. No. MG-MEW-355/29.03.2013.  

 Анализът на резултатите от собствените непрекъснати измервания на Блок 1 

и Блок 2 през 2012 година показва съответствие на всички средномесечни стойности 

на контролираните параметри с нормите по КР 27/2005 г. Обобщена информация е 

представена в Таблица 2 на Приложение 1. 

 През 2012 са констатирани 4 превишения на среднодневната норма за SO2 за 

Блок 1 и 2 превишения за Блок 2. 

 Обобщена информация за превишенията и причините  е представена по-долу: 

 

 Блок 1 
 

Дата Среднодневна стойност на SO2 
02.02.2012 475,46 mg/Nm3 
03.02.2012 479,26 mg/Nm3 
28.04.2012 418,45 mg/Nm3 
03.05.2012 415,08 mg/Nm3 
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 Блок 2 
Дата Среднодневна стойност на SO2 

28.04.2012 427,99 mg/Nm3 
03.05.2012 465,13 mg/Nm3 

 

 Причини и предприети коригиращи действия: 

  На 02.02.2012, в периода от 06 до 13 часа, блокове 1 и 2 на ТЕЦ „Ей И Ес 

Гълъбово“ работиха с временно неизправни сяроочистващи инсталации (с понижена 

ефективност), поради замръзване на част от общите съоръжения за подготовка на 

варовикова суспензия. Независимо, че са взети незабавни мерки и проблемите са 

отстранени в рамките на няколко часа, са превишени средноденонощната НДЕ за 

SO2 на Блок 1 - 475,46 mg/Nm3. 

 На 03.02.2012, поради  авария на част от общите съоръжения за подготовка на 

варовикова суспензия, блокове 1 и 2 на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ работиха с 

временно неизправни сяроочистващи инсталации (с понижена ефективност). 

Предприети са незабавни мерки за отстраняване на техническите проблеми. 

Допълнително, товарът на двата блока е намален до минималния възможен. 

Техническите проблеми са отстранени в рамките на същия ден за Блок 2 и през 

нощта на 03/04 за Блок 1. В резултат, средноденонощната НДЕ за SO2 на Блок 1 е 

превишена -  479,26 mg/Nm3. 

 На 28.04.2012 за Блок 1 и 2, превишения на НДЕ за серен диоксид както 

следва: 

- Блок 1: 418,45 mg/Nm3; степен на сероочистване – 96,97% 

- Блок 2: 427,99 mg/Nm3; степен на сероочистване –  97,22 % 

 Причина: Технически смущения на СОИ 1 и 2 дължащи се на:  висока плътност 

на гипсовата суспензия, поради влошено качество на варовика и варовиковата 

суспензия и респективно намалената и  реактивоспособност. 

 Коригиращи действия: Понижаване на рН в абсорберите и подобряване 

реактивоспособността на варовиковата суспензия. 

 Блок 1 и 2, 03.05.2012,  превишения на НДЕ за серен диоксид както следва: 

- Блок 1: 415,08 mg/Nm3; степен на сероочистване –  97,07% 

- Блок 2:  465,13 mg/Nm3; степен на сероочистване –  97,05  % 
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 Причина: Технически смущения на СОИ 1 и 2 дължащи се на:  висока плътност 

на гипсовата суспензия, поради влошено качество на варовика и варовиковата 

суспензия и респективно намалената и  реактивоспособност. 

 Коригиращи действия: Понижаване на рН в абсорберите и подобряване 

реактивоспособността на варовиковата суспензия. 

 През 2012 са констатирани 2 превишение на среднодневната норма за  NO2 

за Блок 1 и   3  превишения за Блок 2. 

 Обобщена информация за превишенията и причините  е представена в 

табличен вид: 

Блок Дата Норма Среднодневна
стойност Причина за превишение 

Блок 1 06.02.2012 200 
mg/Nm3 

252,43  
mg/Nm3 

Анормален режим на работа на котела, поради 
непрекъснато блокиране на въглищни мелници 
от подаваните за изгаряне мокри въглища с 
ниско качество;  
Изгаряне на допълнително количество газьол 
за поддържане на горивния процес и с голям 
излишък на кислород, за да се предотврати 
погасване на котела; 
Работа на минимален товар през по-голямата 
част на изминалото денонощие. 

17.11.2012 203,92  
mg/Nm3 

На 17.11.2012г. по искане на Централно 
диспечерско управление блок 1 е бил в режим 
на регулиране на честотата на енергийната 
система.При този режим на работа товарът на 
блока се променя автоматично ,за да 
компенсира промяната в честотата на 
енергийната система.  Поради честите промени 
на товара в такъв режим на работа, 
контролерът за азотни оксиди няма достатъчно 
време да контролира горивния процес за 
поддържане на емисиите на азотни оксиди в 
рамките на емисионните норми. Блокът е 
работил на минимален товар и едновременно с 
това са подавани въглища с висока 
калоричност.Тази комбинация от обстоятелства 
е довела до превишаване на среднодневната 
норма за азотни оксиди. 
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Блок 2 19.02.2012 208,68 
mg/Nm3 

 
 
 
 
 
 
 

На 19.02.2012г. по искане на Централно 
диспечерско управление блок 2 е бил в режим 
на вторично регулиране на честотата на 
енергийната система.При този режим товарът 
на блока са променя автоматично, за да 
компенсира промяната в честотата на 
енергийната система. Поради честите промени 
на товара в такъв режим на 
работа,контролерът за азотни оксиди няма 
достатъчно време да контролира горивния 
процес за поддържане на емисиите на азотни 
оксиди в рамките на емисионните норми. 

18.03.2012 203,21 
mg/Nm3 

На 18.03.2012г. по искане на Централно 
диспечерско управление блок 2 е бил в режим 
на вторично регулиране на честотата на 
енергийната система.При този режим товарът 
на блока са променя автоматично, за да 
компенсира промяната в честотата на 
енергийната система. Поради честите промени 
на товара в такъв режим на работа, 
контролерът за азотни оксиди няма достатъчно 
време да контролира горивния процес за 
поддържане на емисиите на азотни оксиди в 
рамките на емисионните норми. 

05.04.2012 216,95 
mg/Nm3 

На 05.04.2012, по искане на Централно 
диспечерско управление, блок 2 е бил в режим 
на вторично регулиране на честотата на 
енергийната система. При този режим на 
работа товарът на блока се променя 
автоматично, за да компенсира промяната в 
честотата на енергийната система на 
България. Поради честите промени на товара в 
такъв режим на работа, контролерът за азотни 
оксиди няма достатъчно време да коригира 
горивния процес за поддържане на емисиите 
на азотни оксиди в рамките на емисионните 
норми.  ,   В следобедните часове блок 2 е  
диспечериран на 60% товар и едновременно с 
това за изгаряне са подавани въглища с висока 
калоричност. Тази комбинация от 
обстоятелства  е довела до превишаване на 
НДЕ за азотни оксиди поради липса на синхрон 
между управляващите криви за въздуха 
подаван към горивния процес и контролера на 
азотни оксиди на такъв товар. 

  

 Извършени са и собствени периодични измервания на емисиите от източници 

2А, 2Б, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 5, 8А, 8Б и 8В. Резултатите от измерванията са представени в 

Таблица 2 на Приложение 1. Не са констатирани несъответствия с определените в 

КР НДЕ и максимален дебит на газовете. 
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 Съгласно инструкцията по условие 9.3.2. се извършват ежедневни проверки 

за наличие на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за 

неорганизираните емисии и предприемане на мерки за ограничаването им. В 

изпълнение на условие 9.3.3. ежедневно се извършва проверка на спазването на 

мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. Проверява 

се в изправност ли са оросителните системи; в изправност ли са обезпрашителните 

системи и ръкавните филтри; нарушена ли е целостта предпазните капаци на 

покритите транспортните ленти; изправността на средства за пожарогасене 

(хидранти, система за дълбочинно пожарогасене). 

 При   констатирано   запрашаване или потенциален риск от запрашаване   в 

района на   въглищно и варовиково   стопанство се предприемат допълнителни 

мерки, като следва: 

-  в района на склад за въглища: 

▪ оросяване на въглищните фигури; 

▪ уплътняване /трамбоване на въглищните фигури; 

▪ измиване на пътища и площадки;  

▪ уплътняване на пресипен възел; 

▪ включване на оросителна система с водоразпръскване на пресипен възел 

-  в района на склада за варовик: 

▪ оросяване на склад за варовик; 

▪ измиване на пътища и площадки; 

▪ включване на оросителна система с водоразпръскване на разтоварище за варовик. 

 Проверките за запрашаване и предприетите мерки се документират 

ежедневно. 

 В изпълнение на условия 9.4.1 и 9.4.2.  дейностите на площадката се 

извършват по начин, недопускащ разпространение на миризми извън границите на 

производствената площадка. Води се дневник за отразяване на случаи на 

несъответствия и постъпили оплаквания. 

 През 2012 година няма постъпили оплаквания за миризми от дейността. 
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4.3.  Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
 Изпълняват се условия 10.1.2.1., 10.2.2.1., 10.3.2.1. и 10.4.2.1. Площадката не 

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

охлаждащи води и дъждовни води. 

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

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

дъждовни води. 

 Съгласно условие 10.2.4.1. се извършва мониторинг и контрол на 

охлаждащата вода в охлаждащата система  по  отношение  на количествата 

използвани добавки за третиране, съгласно таблица 10.2.4.1. През 2012 година  е 

извършван непрекъснат мониторинг на рН на охлаждащата система. Данните се 

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

системата. Няма установени несъответствия. 

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

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

 

4.4.  Управление на отпадъците 
 По условие 11.1.1. 
 Обобщена информация за образуваните отпадъци през 2012 година и 

констатираните несъответствия по отношение на превишените количества на 

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

доклад и таблицата по-долу. 

 

Отпадък Код 

Годишни количества 

СъответствиеКоличества, 
определени с 

КР, тона 

Реално 
измерени 
количества, 

тона 
Сгурия, шлака и дънна пепел от 

котли 10 01 01 189 216 118 722,160 Да 

Увлечена/летяща пепел от 
изгаряне на въглища 10 01 02 1 434 888 975 042,075 Да 

Твърди отпадъци от реакции на 
основата на десулфуризация на 

отпадъчни газове 
10 01 05 1 529 496 858 991,560 Да 

Отпадъци от съхраняване и 
подготовка на гориво за 

електроцентрали, изгарящи 
въглища 

10 01 25 150 130,1 Да 
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Стърготини, стружки и изрезки от 
черни метали 

 
12 01 01 

 
5 

 
0,486 

 
Да 

Стърготини, стружки и изрезки от 
цветни  метали 12 01 03 3  

- Да 

Отработени восъци и смазки 12 01 12* 5 3,419 Да 
Нехлорирани хидравлични масла 

на минерална основа 13 01 10* 10 7,696 Да 

Нехлорирани моторни, смазочни 
и масла за зъбни предавки на 

минерална основа 
13 02 05* 35 11,9935 Да 

Синтетични моторни и смазочни 
масла и масла за зъбни предавки 13 02 06* 30 - Да 

Други изолационни и 
топлопредаващи масла 13 03 10* 5 - Да 

Утайки от маслено-водни 
сепаратори 13 05 02* 30 0,500 Да 

Води от маслено-водни 
сепаратори, съдържащи масла 13 05 07* 600 67,56 Да 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 20 4,029 Да 

Пластмасови  опаковки 15 01 02 10 2,7879 Да 

Опаковки от дървесни материали 15 01 03 5 16,8205 Не 

Метални опаковки 15 01 04 1 - Да 

Смесени опаковки 15 01 06 1  
- Да 

Стъклени опаковки 15 01 07 1 0,026 
 Да 

Опаковки, съдържащи остатъци 
от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 
15 01 10* 5 1,186 Да 

Абсорбенти, филтърни материали 
(включително маслени филтри, 
неупоменати другаде), кърпи за 
изтриване и предпазни облекла, 
замърсени с опасни вещества 

15 02 02* 1 2,9915 Не 

Абсорбенти, филтърни 
материали, кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 
(употребявани облекла и ЛПС) 

15 02 03 4 - Да 

Абсорбенти, филтърни 
материали, кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, различни от 
упоменатите в 15 02 02 (филтри 

за обратна осмоза) 

15 02 03 1 

 
 
 
- 

Да 

Излезли от употреба  гуми 16 01 03* 50 1,052 Да 

Маслени филтри 16 01 07* 10 0,104 Да 
Лабораторни химични вещества и 
препарати с висока степен на 
чистота, състоящи се от или 

16 05 06* - 0,12 Не 
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съдържащи опасни вещества, 
включително смеси от 

лабораторни химични вещества и 
препарати с висока степен на 

чистота 
Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 10 0,194 Да 

Кабели, различни от упоменатите 
в 17 04 10 17 04 11 5 3,257 Да 

Изолационни материали,  
различни от упоменатите в 17 06 

01 и17 06 03 
17 06 04 200 12,25 Да 

Смесени отпадъци от 
строителство и събаряне 17 09 04 1 000 17,3 Да 

Отпадъци от песъкоуловители 19 08 02 100 - Да 
Утайки от пречистване на 

отпадъчни води от населени 
места (утайки от битово фекални 

води) 

19 08 05 450 2 Да 

Твърди отпадъци от 
първоначално филтруване и от 

сита и решетки 
19 09 01 10 - Да 

Утайки от избистряне на води 19 09 02 500 102 Да 

Отработен активен въглен 19 09 04 30 0,108 Да 

Отпадъци от желязо и стомана 19 10 01 500 362,8999 Да 
Отпадъци от цветни метали 19 10 02 7 0,6662 Да 

Пластмаса и каучук 
(гуменотранспортни ленти и 

гумени уплътнения) 
19 12 04 250 11,896 Да 

Пластмаса и каучук (тръби от 
стъклопласт) 19 12 04 5 - Да 

Флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 20 01 21* 0,1 0,1 Да 

Батерии и акумулатори, включени 
в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, 
както и несортирани батерии и 
акумулатори, съдържащи такива 

батерии 

 
20 01 33* 

 
1 

 
0,062 

 
Да 

Излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване,  различно от 

упоменатото в 20 01 21 ,20 01 23 
и 20 01 35 

20 01 36 0,05 0,05 Да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 650 354,27 Да 
 

 Съгласно условие 11.1.4. се прилага инструкция за периодична оценка на 

съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с 
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определените  в условията на разрешителното. Изчислените норми за ефективност 

за 2012 г. са съответно: 

Наименование на отпадък Kод 

Годишна 
норма за 

ефективност 
т/MWh 

Изчислена 
годишна 
норма за 

ефективност 
т/MWh 

Съответствие
Да/Не 

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

10 01 01 0,029 0,037 Не 

Увлечена/летяща пепел от 
изгаряне на въглища 10 01 02 0,26 0,30 Не 

Твърди отпадъци от реакции на 
основата на калций, получени при 
десулфуризация на отпадъчни 

газове 

10 01 05 0,25 0,27 
 

Не 
 

 

 Несъотвествията  на годишните норми за ефективност за отпадъци с кодове: 

10 01 01; 10 01 02 и 10 01 05 се дължи на технически пропуск, допуснат през  2009 г. 

когато в актуализираното с Решение № 27-Н0-И0-А1/2010г Комплексно разрешително 

са увеличени годишните количества на отпадъците, без да е извършена  промяна на 

годишните норми за ефективност. Превишаване на годишните норми за ефективност 

за отпадъците пряко образувани от произвадствения процес е констатирано и през 

2011 г. и е докладвано в ГДОС за 2011 г. След проведена процедура по реда на 

Глава шеста  на ЗООС, с писмо изх.№ MG-MEW-331/05.12.2012 г. Ей И Ес - 3С 

Марица Изток 1” ЕООД  е уведомила МОСВ и РИОСВ за необходимостта от промяна 

на годишните норми за ефективност,  така че да съответстват на променените с 

Решение № 27-Н0-И0-А1/2010 г годишни количества. С писмо Изх.№ 26-00-

967/17.01.2013 г., МОСВ изразява становище, че приложимата процедура за 

разрешаване на увеличаване на нормите на ефективност е преразглеждане и при 

необходимост актуализиране на разрешителното. 

  

 Съгласно условие 11.2.8. се прилага Инструкция за периодична оценка на 

количеството на образуваните отпадъци с количествата,  посочени в условие 11.1. 
на КР, за установяване на причините за несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия. През 2012 година са извършени 12 броя проверки по това 

условие и са установени три  несъответствия. 
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 Констатирано е превишение на количеството на образувания отпадък с код 15 

01 03 – опаковки от дървесни материали. При норма 5 тона/годишно са образувани    

16,8205 тона. Причината за несъответствието е доставката на допълнителна техника 

за до оборудване на централата, доставени в голям брой дървени сандъци.  

 През 2012 година време е образуван неразрешен с КР отпадък с код 16 05 06* 

- Лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи 

се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични 

вещества и препарати с висока степен на чистота. Причина за несъответствието са   

доставки на химикали  от  изпълнителя на обекта  преди въвеждането на централата  

в експлоатация, които или не са приложими за извършваните анализи от 

Химводоочистка, или са с изтекъл срок на годност. 

 Установено е и превишение на количеството на образувания отпадък с код 15 

02 02*- Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла,замърсени с опасни 

вещества. Причината за несъответствието са получените три  разлива, за 

отстраняването, на които са използвани допълнителни абсорбенти, което води  до 

увеличаването на количествата на генерираните отпадъци, акумулирани от началото 

на годината. 

 След проведена процедура по реда на Глава шеста  на ЗООС, с писмо изх.№ 

MG-MEW-331/05.12.2012 г. „Ей И Ес-3С Марица Изток 1” ЕООД  е уведомила МОСВ и 

РИОСВ за необходимостта от увеличаване на количествата на образуваните 

отпадъци с кодове 15 01 03 и 15 02 02*, и включване на нов отпадък с код  16 05 06*.  

С писмо Изх № 26-00-967/17.01.2013 г., МОСВ изразява становище, че приложимата 

процедура за  увеличаване на количествата на образуваните отпадъци и включване 

на нов отпадък  е преразглеждане и при необходимост актуализиране на 

разрешителното.              

 За периода 2008 – 2011 г. е прилагана на инструкцията за периодична оценка 

на количеството на образуваните отпадъци с количествата,  посочени в условие 11.1. 

на КР, за установяване на причините за несъответствия и предприемане на 

коригиращи действия. 

 За фазата на строителството през периода 01.01 - 31.05.2011 г. са извършени 

5 броя проверки  и е установено едно  несъответствие: констатирано е превишение 

на количеството на образувания отпадък с код 15 01 03 – опаковки от дървесни 
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материали. При норма 5 т/г са генерирани  6.699 т./г. Причината за несъответствието 

е, че при прекратяването на договора с подизпълнителя на обекта „Алстом” АД преди 

окончателното завършване на обекта, на площадката са  изоставени голям брой 

дървени палети.  

 Като се има пред вид, че отпадъците с кодове 10 01 01, 10 01 02, 10 01 05, 10 

01 25,13 01 10*, 13 02 05*, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03, 

16 01 07, 17 04 11, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 04, 20 02 21* и 20 01 36  - са включени в 

действащото комплексно разрешително за фазата на експлоатация, както и, че 

пусково-наладъчните дейности по своята същност са по-близки до дейностите по 

време на експлоатация, отколкото до тези по време на строителство не са 

приложими коригиращи действия и генерирането на тези отпадъци не е определено 

като несъответствие. 

 За фазата на експлоатация през периода 01.06 - 31.12.2011 г. са извършени 

23 броя проверки и са  установени 3  несъответствия: 

• Констатирано е превишение на количеството на образувания отпадък с 

код 15 01 03 – опаковки от дървесни материали. При норма 5 т/г. в рамките на 

оставащия период до края на 2011 г. с натрупване са образувани  40.339 т./г. 

Причината за несъответствието е, че първоначално натрупаното количество на 

отпадъците след прекратяването на договора с подизпълнителя на обекта „Алстом” 

АД преди окончателното завършване на обекта е предпоставка  за несъответствие по 

това условие. Доставката на допълнителна техника за до оборудване на централата 

също допринася  за допълнително увеличаване на количествата генериран отпадък. 

• Установено е и превишение на количеството на образувания отпадък с 

код 20 01 36 - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно 

от упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35. Причината за несъответствието е 

извършената подмяна на електрическо оборудване,монтирано от подизпълнителя на 

обекта Алстом, което в последствие е заменено с ново.  

• По време на експлоатацията е образуван нов отпадък с код 17 02 02 - 

стъкло, получен в резултат на извършените ремонтни дейности и подмяна на 

металните дограми на прозорците с алуминиеви.  С писмо изх.№MG-MEW-

268/29.03.2012 г. „Ей И Ес-3С Марица изток 1” ЕООД е предприела коригиращи 

действия  като е уведомила МОСВ и РИОСВ за генерирания нов отпадък с код 17 02 

02, който ще се образуват във  фазата на експлоатация, както и за очакваните по-
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големи количества от отпадък с код 15 01 03, и необходимостта  от преразглеждане 

на комплексното разрешително.                

През 2010 г. са установени 5 несъответствия. Констатираните несъответствия, 

причините за тези несъответствия и предприетите коригиращи действия са както 

следва:     

• По време на пусково-наладъчните работи, във  връзка с нулевото 

заустване на отпадъчните води и поради факта, че още не бяха изградени 

маслосепараторите, които са част от системата за отпадъчни води осигуряваща 

тяхното повторно използване се  наложи  по-често почистване и източване на 

шахтите  и  каналите, в резултат на което се образува отпадък с код 13 05 03* - 

утайки от маслоуловителни шахти (колектори). Предприетото коригиращо действие 

бе предсрочно завършване на оборотната система за отпадъчни води, преди 

въвежда на централата в експлоатация. Оборотната система за отпадъчни води е 

завършена в края на месец август, при което не се очаква повторно генериране на 

такъв отпадък и съответно не се налага промяна на КР. 

• Образуваните по време на строителството отпадъци с код 17 01 07 - 

смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични  изделия, различни 

от упоменатите в 17 01 06 са генерирани  в резултат на разрушаването  на бетонова 

настилка, на която бяха разположени временните контейнери  за престой на 

персонала. Като се има пред вид, че строителните работи са практически 

приключили, не се очаква отново подобно несъответствие и съответно не се налага 

промяна в издаденото  КР или друго коригиращо действие. 

• Отпадъците  с код 15 01 10* -  Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества са генерирани в процеса на строителство на централата, предимно 

от използването на разредители, бои и грундове във фазата на строителството. 

• Утайките от маслено-водния сепаратор с код 13 05 02* и води от 

маслено-водни сепаратори, съдържащи масла, с код 13 05 07*, са образувани в 

резултат на задействалата се противопожарна система, монтирана в резервоара за 

съхранение на газьол, в резултат на което е  започнало постъпване на вода и 

пенообразувател в резервоара, което наложи необходимостта от сепариране и 

отделяне на газьола от водата и пенния агент и изпомпване.  

 С писмо с изх. № MG-MEW-150/22.11.2010г. „Ей и Ес -3С Марица изток 1” 

ЕООД е предприела коригиращи действия  като е уведомила МОСВ и РИОСВ за 
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генерираните нови отпадъци с кодове 15 01 10* и 13 05 07*, които ще се образуват и 

през фазата на експлоатация, както и за очакваните по-големи количества от отпадък 

с код 13 05 02*, с което е открита процедурата по преразглеждане.                          

 С Решение № 27-НО-ИО-А2/2011 г. на Изпълнителния директор на ИАОС, КР 

на дружеството е актуализирано и новите отпадъци с кодове  15 01 10* и 13 05 07* са 

включени, а количеството на отпадък с код 13 05 02* е увеличено. 

 През 2009 година по инструкцията по условие 11.2.8.  е установено едно 

несъответствие по отношение на генерираните количества смесени битови отпадъци. 

От направеният анализ е установено, че основната причина за това несъответствие е 

темпът на нарастване на броят работници и служители на строителната площадка 

обусловен от динамиката на строително-монтажните дейности през отчетната година 

с цел да се компенсира част от натрупаното закъснение в изпълнението на проекта 

през предходните години. Предприето е коригиращо действие свързано с приемането  

на  адекватни мерки за подобряване ефективността на управлението на отпадъците 

с оглед на динамиката на дейностите по проекта и непрекъснатото увеличаване на 

работната ръка на площадката. 

 През 2008 година няма установени несъответствия. 

  

 Съгласно условие 11.2.9.  се прилага Инструкция за периодична оценка на 

съответствието на събирането на отпадъци с условията в КР, установяване на 

причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

 През 2012 г. са извършени 41 броя проверки по това условие и не са 

установени несъответствия.  

 За фазата на строителството през периода 01.01-31.05.2011 г. са извършени 5 

броя проверки по това условие и е установено едно  несъответствие. 

През фазата на експлоатация за периода 01.06.-31.12.2011 г. са извършени 23 броя 

проверки по това условие и не са установени несъответствия. 

 През 2010 г. са установени 4 броя несъответствия. 

 По-долу са описани констатираните несъответствия, причините за тези 

несъответствия и предприетите коригиращи действия. 

 По време на пусково-наладъчните работи, във  връзка с нулевото заустване 

на отпадъчните води,  се  наложи  по-често почистване и източване на шахтите  и  
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каналите, в резултат на което се образува отпадък с код 13 05 03* - утайки от 

маслоуловителни шахти (колектори).  

 Предприетото коригиращо действие бе предсрочно завършване на оборотната 

система за отпадъчни води, преди въвежда на централата в експлоатация. 

Оборотната система за отпадъчни води е завършена в края на месец август, при 

което не се очаква повторно генериране на такъв отпадък и съответно не се налага 

промяна на КР. 

 Образуваните по време на строителството отпадъци с код 17 01 07 - смеси от 

бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични  изделия, различни от 

упоменатите в 17 01 06 са генерирани  в резултат на разрушаването  на бетонова 

настилка, на която са разположени временните контейнери  за престой на персонала. 

 Като се има пред вид, че строителните работи са практически приключили, не 

се очаква отново подобно несъответствие и съответно не се налага промяна в 

издаденото  КР. 

 Отпадъците  с код 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни 

вещества са генерирани в процеса на строителство на централата, предимно от 

използването на разредители, бои и грундове във фазата на строителството. 

 Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла, с код 13 05 07* са 

образувани в резултат на задействалата се противопожарна система, монтирана в 

резервоара за съхранение на газьол, в резултат на което е  започнало постъпване на 

вода и пенообразувател в резервоара, което наложи необходимостта от сепариране 

и отделяне на газьола от водата и пенния агент и изпомпване.  

 С писмо с изх. № MG-MEW-150/22.11.2010г. „Ей и Ес -3С Марица изток 1” 

ЕООД са предприети коригиращи действия  като са уведомени МОСВ и РИОСВ за 

генерираните нови отпадъци с кодове 15 01 10* и 13 05 07*, които ще се образуват и 

през фазата на експлоатация, с което е открита процедурата по преразглеждане.                        

 С Решение No 27-НО-ИО-А2/2011 г. на Изпълнителния директор на ИАОС, КР 

на дружеството е актуализирано и новите отпадъци с кодове  15 01 10* и 13 05 07* са 

включени. 

 За целия период от  2008 до 2009 г. не са констатирани несъотвествия при 

прилагането на   инструкцията за периодична оценка на съответствието на 

събирането на отпадъци с условията в КР. 
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 Съгласно условие 11.3.2. количествата на временно съхраняваните отпадъци 

не са превишили максималните капацитети на  площадките за временно съхранение. 

  

 Съгласно условие 11.3.8. се прилага инструкция за периодична оценка на 

съответствието на площадките за временно съхранение с условията на 

разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на 

коригиращи действия. 

 През 2012 година са извършени 24 броя проверки по това условие и не са 

установени несъответствия. 

 През фазата на експлоатация за периода 01.06. - 31.12.2011 г. са извършени 

11 броя проверки по това условие и не са установени несъответствия. 

 През периода 2008 - 2011 г. е прилагана  инструкцията за периодична оценка 

на съответствието на площадките за временно съхранение с условията на 

разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на 

коригиращи действия. 

 За фазата на строителството през периода 01.01 - 31.05.2011 г. са извършени 

5 броя проверки по това условие и е установено едно  несъответствие. 

 През фазата на експлоатация за периода 01.06 - 31.12.2011 г. са извършени 

11 броя проверки по това условие и не са установени несъответствия. 

 През 2010 г. е  установено едно несъответствие. 

 Във фазата на строителството е започнало генерирането на опасни отпадъци 

– отработени масла и замърсени абсорбенти, за които няма изградена постоянна 

площадка. Отпадъците се съхраняват на временно изградена площадка, която е с 

трайна настилка, ограда и навес. Предприето е  коригиращо действие, свързано със  

започването на строителство на постоянната площадка за временно съхраняване на 

опасни и производствени отпадъци съгласно действащото КР. През месец август 

2010 г изграждането на площадката е завършено съгласно изготвения проект. 

 През 2009  г. не е установено несъответствие при прилагането на тази 

инструкция. 

 През 2008 г. е установено несъответствие по отношение на временното 

съхранение на отпадъци с кодове 10 01 01 – сгурия, шлака и дънна пепел от котли и 

10 01 02 – увлечена летяща пепел от изгаряне на въглища, изкопани при 

строителството на въглищно стопанство, разположено върху тампонирана секция на 
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бившия сгуроотвал  на „Брикел” ЕАД. Тези отпадъци в количество около 10 000 

кубични метра са  временно съхранени на площадка в западната част на строителния 

обект, която не отговаря на условие 11.3.1. от КР. 

 Несъответствието е следствие на необходимостта от изкопни работи за 

изграждане на утаителния басейн за дъждовни води, както и на фундаментите на 

Комбинираните роторни съоръжения върху терен, който представлява бивш 

сгуроотвал. 

 Предприето е коригиращо действие - в едномесечен срок изкопаните 

отпадъци са вложени като обратна засипка на същия терен от подизпълнителя на  

строителните  работи.  

  

 Съгласно условие 11.4.6. се прилага Инструкция за периодична оценка на 

съответствието на транспортирането на отпадъците по време на строителство и по 

време на експлоатация с условията на Комплексното разрешително, за установяване 

на несъответствията и предприемане на коригиращи действия.  

 През 2012 година са извършени 4 проверки по това условие и не са 

установени несъответствия. 

 В Таблица 4 е представена информация  за предадените за транспортиране 

отпадъци на  външни фирми и оценката за съответствие. 

 За фазата на строителството през периода 01.01 - 31.05.2011 г. е извършена 1 

проверка и не е установено несъответствие. 

 През фазата на експлоатация за периода 01.06 - 31.12.2011 г. са извършени 3 

проверки по това условие и не са установени несъответствия. 

 През 2010 г. са установени 3 несъответствия и са предприети коригиращи 

действия. При извършената проверка по документи е установено, че подизпълнителя 

на обекта ТGO e предала за транспортиране строителните отпадъци на ЕТ 

„Красимир Колев” гр. Гълъбово. Фирмата е извършила транспортиране без да 

притежава регистрационен документ или разрешително  по  ЗУО за извършваната 

дейност. Предприетото коригиращо действие е преустановяване предаването на 

отпадъците на тази фирма, след което строителните отпадъци се транспортирани от 

фирма „Благоустройство и чистота” ЕООД – гр. Гълъбово. Фирмата притежава 

разрешително № 13-ДО-320-01/17.09.2010 г., издадено от РИОСВ – Стара Загора. 
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 Другите две несъответствия са по отношение на фирмата, извършваща 

транспортиране на водите и утайките от маслено-водни сепаратори, съдържащи 

масла. Фирма „Клийнар“ ООД, притежава разрешително за транспортиране на опасни 

отпадъци издадено от МОСВ по ЗУО, в което липсват кодове 13 05 02 и 13 05 07. 

Установени са причините за допуснатото несъотвествие. Подизпълнителят на обекта 

„Алстом България“ ООД е сключил договор с „Клийнар“ ООД гр.Стара Загора за 

транспортиране на отпадъците без да отчете, че кодовете не са вписани в 

разрешителното на фирмата. Предприето е коригиращо действие  свързано с 

изискването към  фирмата да си актуализира издаденото разрешение за дейности с 

отпадъци. Фирмата е подала заявление за актуализация на разрешителното си и е 

получила регистрационен документ No. 13–РД–122–00/23.03.2011, в който тези 

кодове са включени.  

 През 2008 г. и 2009 г. са констатирани несъответствия при  транспортирането 

на  изкопните земни маси и строителните отпадъци. То е осъществявано от фирми, 

които не притежават необходимия регистрационен документ за осъществяване на 

дейността. 

 Несъответствието е следствие на несъответствието на вида на отпадъците с 

разрешените по КР, тъй като регистрационните документи се издават за конкретна 

площадка и конкретни видове отпадъци.  

 Операторът е представил в МОСВ  и РИОСВ информация за откриване на 

процедура за промяна на съответните условия на КР. С Решение No 27-НО-ИО-

А1/2009 г. на Министъра на околната среда и водите, КР на дружеството е 

актуализирано. Решението е обжалвано от община Гълъбово и  не е влязло в сила. 

Предприетото коригиращо действие е след изменение на КР, като на фирмата 

транспортираща отпадъци е възложено да подаде заявление за издаване на 

регистрационен документ. 

  

 Съгласно условие 11.6.1.  отпадъците, образувани от дейността на 

предприятието се предават  за обезвреждане извън територията на площадката 

единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно 

разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор. 

 Данните за предадените за обезвреждане отпадъци и оценката за 

съотвествие са представени в  Таблица 5. Не са констатирани несъответствия. 
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 Данните с общите количества предадени отпадъци за обезвреждане или 

оползотворяване на отделните оператори през 2012 година са представени в 

Таблица 5.1. 

  

 Съгласно условие 11.7.2. се прилага инструкция за измерване или 

изчисление на образуваните количества отпадъци. 

 В Таблица 4  на Приложение 1 са представени количествата образувани 

отпадъци.  

 Количествата на всички генерирани производствени, опасни и строителни 

отпадъци се определят посредством измерване. При предаването им се изготвят и и 

подписват приемно-предавателни протоколи. 

 Количеството на твърдите битови отпадъци е определено като за всеки месец 

са сумирани броя контейнери с обем 1,1 кубика предадени на община Гълъбово. 

Тези количества са преизчислени в тонове въз основа на серия измервания за 

определяне на средния тонаж на един контейнер. За тях се съставят месечни 

протоколи, които в края на всеки месец се подписват от страна на общината и 

фирмата. Годишното количество се получава чрез сумиране на месечните 

количества. 

 

 Съгласно условие   11.8.2.   е извършено  основно   охарактеризиране   на  

отпадъците образувани от дейността, предназначени за обезвреждане, чрез 

депониране. Изпитванията са извършени от акредитирана лаборатория, в 

съответствие с изискванията на Наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.  

 През 2012 година  са изготвени   всички  доклади от основно охарактеризиране 

за отпадъците, предназначени за обезвреждане, чрез депониране. По внесената 

документация за отпадъците неподлежащи на изпитване с кодове: 15 02 03;17 06 04 

и 17 09 04 са получените становища на  РИОСВ Стара Загора с изх.№ КОС-19-

2277/11.06.2012 г.  със заключение, че отпадъците могат да бъдат приети за 

обезвреждане, чрез депониране на депо за  неопасни отпадъци. За отпадъците с 

кодове: 10 01 25;19 08 02 ;19 08 05; 19 09 01 ; 19 09 02  и 19 09 04  е извършено 

изпитване  за охарактеризиране. Цялата документация с копия от протоколите за 
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изпитване са предоставени на РИОСВ. Становищата по внесените доклади са с 

изх.№ КОС-19-3581/13.09.2012г.  със заключение, че отпадъците могат да бъдат 

приети за обезвреждане, чрез депониране на депо за  неопасни отпадъци. 

 През 2010 година е извършено първото охарактеризиране на отпадъците, 

получени от горивния процес  с кодове: 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от 

котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04); 10 01 02 

Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища и 10 01 05 Твърди отпадъци от 

реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове; 

смесена проба от шлака, пепелина и гипс.  

 С писмо с изх.№ 165-СЗ-516/29.06.2012 г. на Директора на Изпълнителна 

агенция по околна среда са утвърдени плановете за изпитване на шлака, пепелина и 

гипс, както и на смесен отпадък / шлака, пепелина и гипс / за  основно 

охарактеризиране.  

 От месец август на 2012 г., съгласно утвърдените планове се извършва 

пробонабиране на същите от Изпълнителна агенция по околна среда - РЛ-Пловдив. 

 След приключване на обследването докладите за основно охарактеризиране 

ще бъдат представени за утвърждаване.  

 

 Съгласно условие 11.9.5.  са  изготвени и представени с писмо MG-MEW-

350/04.03.2013 г. в ИАОС  годишните отчети за 2012 г. за образуваните 

производствени и опасни отпадъци при спазване на изискванията на  Наредба № 9 от 

28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на 

издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и 

дейности. 

 

4.5.  Шум 
 Съгласно условие 12.2.2. се прилага инструкция за наблюдение веднъж на 

две години на показателите по условие 12.1.1. 
 През 2012 не е извършван мониторинг на шум. Резултатите от измерванията и 

оценката на съответствието  на установените нива на шум по границата на 

производствената площадка и местата на въздействие  с разрешените в КР са 
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представени в Таблица 6 на Приложение 1 - Шумови емисии в доклада от 2011 

година. 

 През 2012 г. не са регистрирани  оплаквания от живущи около площадката 

относно превишения на максимално допустимите нива на шум. Най-близко стоящите 

жилищни сгради се намират на разстояние 1,8 км от централата (докладване по 

условие 12.3.3.) 

 

4.6.  Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
 ТЕЦ „Ей И Ес-3С Марица Изток 1“ е изграден в регион с интензивно 

промишлено развитие. В следствие на дългогодишното производство на близките 

топлоелектрически централи, почвите и подземните води се характеризират с 

антропогенни и индустриални изменения. 

 През 2012 г. в изпълнение на условие 13А.9.1. на площадката беше извършен 

собствен мониторинг на подземните води по показателите, определени в КР.  

 Резултатите от мониторинга на подземните води за 2012 г. (табл. 7) показват 

17 превишения на стандартите за качество на подземните води за следните 

показатели: 

- Обща твърдост за ПМ4 (съответно 21,4 mg-eqv/l  при норма 12 mg-eqv/l) 

-  Сулфати за ПМ 1, ПМ-4 и ПМ6 (съответно 463 mg/l ; 885 mg/l и 753 mg/l при 

норма 250 mg/l) 

- Фосфати за ПМ-4 и ПМ-6 (съответно 1,94 mg/l  и 1,64 mg/l   при норма 0,5 mg/l) 

-  Калций за ПМ-4 и ПМ-6  (съответно 333 mg/l  и 193 mg/l при норма 150 mg/l) 

-  Алуминий за ПМ-4 и ПМ-6  (съответно 760 µg/l и 2460 µg/l при норма 200 µg/l) 

-  Желязо за ПМ-1,ПМ-4 и ПМ-6 (съответно 1030 µg/l и 1520 µg/l при норма 200 

µg/l) 

-  Манган за ПМ-1,ПМ-4 и ПМ-6 (съответно 130 µg/l; 1580 µg/l и  400 µg/l при 

норма 50 µg/l) 

- Нефтопродукти за ПМ-1, ПМ-4 и ПМ-6 (съответно 410 µg/l; 300 µg/l и <100 µg/l 

при норма 50 µg/l) 

 Особеностите на региона са определящи при всеки анализ на състоянието на 

подземните води и почвите на територията на централата. Общата твърдост е 

характерна за водите в региона. Тя се определя от  разтворените във водата соли -  

карбонатни, бикарбонатни, сулфатни и хлоридни съединения на калция, магнезия, 
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стронция, бария и др. Факт е, че преобладаващите води в терасата на р. Сазлийка са 

хидрокарбонатно-сулфатни, калциево-натриеви до калциево-магнезиеви. Нашите 

заключения по отношение на останалите 7 превишения на стандартите за качество 

на подземни води при мониторинга през 2012 г. са  следните: 

▪  фоновото състояние на подземните води по редица показатели не 

съответства на заложения стандарт за качество в КР и в Наредба 1 от 10 октомври 

2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води; 

▪  съдържанието на сулфати, калций, желязо, манган, фосфати и нефтопродукти 

още при базовия анализ надхвърля стандарта за качество;  

▪  повишеното съдържание на алуминий се обяснява с характерните за региона 

глини и непосредствената близост на тампониран сгуроотвал; 

▪  спазват се всички мерки за предотвратяване на разливи и няма възникнали 

аварийни ситуации.  

 Анализът на констатираните несъответствия показва, че не е необходимо да 

се предприемат коригиращи действия. Ще продължава да се извършва текущ 

контрол на мерките, които са взети с цел опазване на подземните води и почвите от 

замърсяванe и дългосрочен мониторинг на подземни води с последващи анализи. 

 

 В изпълнение на условия 13А.5. и 13Б.4.  се прилага инструкция за 

предотвратяване на  разливи от вещества и препарати, които могат да увредят 

почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци). През 2012 г. са 

възникнали три разлива:  

▪ на 06.07.2012 г. е констатиран разлив на площ около 15 кв.м на хидравлично 

масло на открития склад за варовик, получен в резултат на скъсване на маркуч на 

хидравличната система на автомобил, доставящ варовик. Участъкът е насипан е със 

сорбенти, след което същите са събрани в чували и са транспортирани до склада за 

временно съхраняване на опасни отпадъци. Площадката на мястото на разлива е 

бетонирана, в резултат на което не е допуснато увреждане на почвите и подземните 

води; 

▪ на 26.11.2012 г. е констатиран разлив на площ около 15 кв.м в обваловката на 

помпа газьол високонапорно налягане на кота 0, котел 1.  Причината за разлива е, че 

при дренаж на газьоловия  пръстен в резултат  на статичното налягане воронката не 

може да поеме дренираното  количество газьол. Приблизителното количество на 
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разлетия газьол е 80 литра. Площадката на мястото на разлива е бетонирана, в 

резултат на което не е допуснато увреждане на почвите и подземните води; 

▪ на 08.12.2012 г. е установен теч на площ около 15 кв.м на хидравлично масло 

от разпределителна помпа на масло регулиращо  на  димен  вентилатор 2, блок 2.   

Причината за разлива е  неправилно сглобен хидравличен блок. Приблизителното 

количество на разлятото масло е около 100 литра. Площадката на мястото на 

разлива е бетонирана, в резултат на което не е допуснато увреждане на почвите и 

подземните води.  

 Съгласно  условие 13А.2. се прилага   инструкция за периодична проверка за 

течове от тръбопроводи   и   оборудване,   разположени   на   открито. През 2012 г. са 

извършени 2101 проверки. През целия период са установени 75 пропуска на 

холендри, резбови съединения, от уплътнения на лагери на двигатели или датчици 

за налягане на маслените системи на димните вентилатори (Забележка: Маслените 

системи на димните вентилатори са оборудвани с маслосборни вани). Незабавно са 

предприемани коригиращи действия и пропуските са отстранявани  в рамките на 

работния ден, в който са констатирани. 

 През периода е установен и 1 теч на изправителен агрегат на елекрофилтър. 

Причината за теча е износено уплътнение, което е подменено  с ново. Не е допуснато 

замърсяване на околната среда, тъй като всички агрегати са оборудвани с каптажни 

вани. 

 През отчетната година не е извършен собствен мониторинг на състоянието на 

почвите. Съгласно условие 13Б.7.1. периодичността на мониторинг е веднъж на три 

години.  Анализите по определените в табл. 13Б.7.1. показатели са извършвани през 

2010 г. и резултатите от мониторинга са докладвани в  Годишния доклад за 2010 г. 

 През 2012 г. на площадката не са констатирани разливи от 

вещества/препарати, които могат да увредят почвата. 

 

5. Доклад за инвестиционната програма за привеждане в съответствие 
условията на КР (ИППСУКР) 
 Комплексното разрешително на ТЕЦ “Ей И Ес – 3С Марица Изток 1” ЕООД се 

отнася за изграждане и експлоатация на нова инсталация и няма приета ИППСУКР. 
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6.  Прекратяване на работата на инсталацията и части от нея 
 Не е приложимо. 

7.  Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения 
 

7.1.  Аварии 
 През 2012 г. не са възниквали аварийни ситуации на площадката на 

централата. 

 

7.2.  Оплаквания и възражения 
 През 2012 г. не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с 

дейността на инсталацията,за която е издадено КР. 

 

8.  Подписване на годишния доклад по ОС 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 

информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е 

предоставено комплексно разрешително № 27/2005 г. за топлоелектрическа 

централа на “Ей И Ес – 3С Марица Изток 1” ЕООД. 

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

на копия от този доклад на трети лица. 

 

 

 

Подпис:.............................................     Дата: ………….. 
(оператор/упълномощено от организацията лице) 
 

 

 

Име на подписващия: Радостина Янакиева 

Длъжност в организацията: Ръководител околна среда 
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 Приложение 1. Таблици 
 

 Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR 

№. CAS 
номер Замърсител 

Емисионни прагове 
(колона 1) 

Праг за 
пренос на 

замърсители 
извън площ. 

(колона 2) 

Праг за 
производство, 
обработка или 

употреба 
(колона 3) 

във въздух 
(колона 1a) 

във води 
(колона 1b)

в почва 
(колона 1c) 

   kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. kg/год. 

2# 630-08-0 Въглероден 
оксид(CO) 

113 633   
M   

- - - * 

3# 124-38-9 
Въглероден 
диоксид 
(CO2) 

4 015 723 000  
C 

- - - * 

8#  Азотни оксиди 
(NOx/NO2) 

2 180 699  
M 

- - - - 

11#  Серни оксиди 
(SOx/SO2) 

 2 979 147 
 M 

- - - - 

 

Емисия общ прах за 2012 година от всички точкови източници, съгласно КР –  7 744 кг/год. (M) 
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 Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

 
 Резултати от СНИ и оценка на съответствието 
 

Енергиен котел № 1  

Месец Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг Съответствие Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

януари 

Дебит Nm3/h 1 829 511 1157560  непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 95 98,90  непрекъснат да 

Серни оксиди mg/Nm3 400 88,7  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 171,5  непрекъснат да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6 % O2) 250 43,00  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 30 0,0  непрекъснат да 

февруари 

Дебит Nm3/h 1 829 511 1152267  непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 95 98,77  непрекъснат да 

Серни оксиди mg/Nm3 400 125,8  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 182,7  непрекъснат да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6 % O2) 250 28,1  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 30 0,2  непрекъснат да 

март 

Дебит Nm3/h 1 829 511 1138012  непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 95 98,93  непрекъснат да 

Серни оксиди mg/Nm3 400 89,1  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 183,5  непрекъснат да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6 % O2) 250 18,2  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 30 3,2  непрекъснат да 
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април 

Дебит Nm3/h 1 829 511 1142698  непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 95 98,37  непрекъснат да 

Серни оксиди mg/Nm3 400 182,9  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 171,9  непрекъснат да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6 % O2) 250 53,3  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 30 0,1  непрекъснат да 

май 

Дебит Nm3/h 1 829 511 1126790  непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 95 98,37  непрекъснат да 

Серни оксиди mg/Nm3 400 189,5  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 160,00  непрекъснат да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6 % O2) 250 69,3  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 30 0,0  непрекъснат да 

юни 

Дебит Nm3/h 1 829 511 1111526  непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 95 98,66  непрекъснат да 

Серни оксиди mg/Nm3 400 148.2  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 152.6  непрекъснат да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6 % O2) 250 40.3  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 30 0,0  непрекъснат да 

юли 

Дебит Nm3/h 1 829 511 1166124  непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 95 97.95  непрекъснат да 

Серни оксиди mg/Nm3 400 224.16  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 167.3  непрекъснат да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6 % O2) 250 103.7  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 30 0.0  непрекъснат да 

август 
Дебит Nm3/h 1 829 511 1165583  непрекъснат да 

Степен на десулфуризация % 95 97.74  непрекъснат да 
Серни оксиди mg/Nm3 400 217.12  непрекъснат да 
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Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 163.4  непрекъснат да 
Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6 % O2) 250 122.5  непрекъснат да 

Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 30 0.0  непрекъснат да 

септември

Дебит Nm3/h 1 829 511 1159965  непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 95 98.38  непрекъснат да 

Серни оксиди mg/Nm3 400 193.12  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 182.6  непрекъснат да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6 % O2) 250 29.3  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 30 0.0  непрекъснат да 

октомври 

Дебит Nm3/h 1 829 511 1152429 непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 95 98,61  непрекъснат да 

Серни оксиди mg/Nm3 400 144,7  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 179,5  непрекъснат да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6 % O2) 250 14,5  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 30 0,0  непрекъснат да 

ноември 

Дебит Nm3/h 1 829 511 1061898 непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 95 97.4  непрекъснат да 

Серни оксиди mg/Nm3 400 112.36  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 175.1  непрекъснат да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6 % O2) 250 5.4  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 30 0.0  непрекъснат да 

декември 

Дебит Nm3/h 1 829 511 1189020  непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 95 98.6  непрекъснат да 

Серни оксиди mg/Nm3 400 172.4  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 174.2  непрекъснат да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6 % O2) 250 5.1  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 30 0.0  непрекъснат да 
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Енергиен котел № 2  

Месец Параметър Единица НДЕ, 
съгласно КР 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг Съответствие Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

януари 

Дебит Nm3/h 1 829 511 1217395  непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 95 98,7  непрекъснат да 

Серни оксиди mg/Nm3 400 102,6  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 182,8  непрекъснат да 

Въглероден оксид ( CO ) mg/Nm3, (6 % O2) 250 37,5  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 30 0,0  непрекъснат да 

февруари 

Дебит Nm3/h 1 829 511 1145271  непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 95 98,34  непрекъснат да 

Серни оксиди mg/Nm3 400 164,3  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 182,8  непрекъснат да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6 % O2) 250 21,6  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 30 0,9  непрекъснат да 

март 

Дебит Nm3/h 1 829 511 1192814  непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 95 98,35  непрекъснат да 

Серни оксиди mg/Nm3 400 145,8  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 188,7  непрекъснат да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6 % O2) 250 32,4  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 30 0,0  непрекъснат да 

април 

Дебит Nm3/h 1 829 511 1194214  непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 95 98,42  непрекъснат да 

Серни оксиди mg/Nm3 400 215,7  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 167,0  непрекъснат да 
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Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6 % O2) 250 67,9  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 30 0,0  непрекъснат да 

май 

Дебит Nm3/h 1 829 511 1 191 997  непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 95 98,17  непрекъснат да 

Серни оксиди mg/Nm3 400 269,8  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 160,8  непрекъснат да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6 % O2) 250 74,8  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 30 0,0  непрекъснат да 

юни 

Дебит Nm3/h 1 829 511 1139246  непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 95 98,57  непрекъснат да 

Серни оксиди mg/Nm3 400 176.6  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 158.6  непрекъснат да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6 % O2) 250 51.7  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 30 0,0  непрекъснат да 

юли 

Дебит Nm3/h 1 829 511 1184834  непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 95 98.19  непрекъснат да 

Серни оксиди mg/Nm3 400 237.2  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 159.8  непрекъснат да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6 % O2) 250 71.6  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 30 0.00  непрекъснат да 

август 

Дебит Nm3/h 1 829 511 1127226  непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 95 98.50  непрекъснат да 

Серни оксиди mg/Nm3 400 179.2  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2 

)
200 154.3  непрекъснат да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6 % O2) 250 88.3  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 30 0.00  непрекъснат да 

септември Дебит Nm3/h 1 829 511 1166074  непрекъснат да 
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Степен на десулфуризация % 95 98.48  непрекъснат да 
Серни оксиди mg/Nm3 400 200.8  непрекъснат да 

Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 175.2  непрекъснат да 
Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6 % O2) 250 28.4  непрекъснат да 

Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 30 0.00  непрекъснат да 

октомври 

Дебит Nm3/h 1 829 511 1179060  непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 95 98,43  непрекъснат да 

Серни оксиди mg/Nm3 400 185,6  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 185  непрекъснат да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6 % O2) 250 21,6  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 30 0,00  непрекъснат да 

ноември 

Дебит Nm3/h 1 829 511 1187024  непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 95 98.33  непрекъснат да 

Серни оксиди mg/Nm3 400 198.4  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 181.2  непрекъснат да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6 % O2) 250 26.5  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 30 0.00  непрекъснат да 

декември 

Дебит Nm3/h 1 829 511 1178588  непрекъснат да 
Степен на десулфуризация % 95 98.45  непрекъснат да 

Серни оксиди mg/Nm3 400 211.3  непрекъснат да 
Азотни оксиди (NOx) mg/Nm3, (6 % O2) 200 179.5  непрекъснат да 

Въглероден оксид (CO) mg/Nm3, (6 % O2) 250 21.9  непрекъснат да 
Общ прах mg/Nm3, (6 % O2) 30 0.00  непрекъснат да 
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Резултати от периодичен мониторинг и оценка на съответствието за показател прах, емитиран от точковите източници, 
определени в КР No. 27/2005 

Изпускащо 
устройство 
пореден № 

Източник на отпадъчни газове Емисионна норма 
(mg/Nm3) 

Резултати от 
периодичен 
мониторинг 

(mg/Nm3) 

Съответствие
да/не 

2А Спомагателен котел 1 50 8,5 да 

2Б Спомагателен котел 2 50 6,8 да 

4А Kотелни бункери 20 8,2 да 

4Б Kотелни бункери 20 9,5 да 

4В Kотелни бункери 20 10,9 да 

4Г Kотелни бункери 20 9,8 да 

5 Обезпрашителна инсталация на 
дробилка за варовик 20 10,9 да 

8А Силоз за пепелина 20 6,1 да 

8Б Силоз за пепелина 20 6,9 да 

8В Силоз за пепелина 20 5,1 да 
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Резултати от периодичен мониторинг и оценка на съответствието на дебит на димни и вентилационни газове, емитирани 
от точковите източници, определени в КР No. 27/2005 

Изпускащо 
устройство 
пореден № 

Източник на отпадъчни газове
Максимален дебит 

на газовете 
(Nm3/h), съгласно 

КР 

Резултати от 
периодичен 
мониторинг – 

дебит на газовете 
(Nm3/h) 

 
Съответствие 

да/не 

2А Спомагателен котел 1 43 000 38 162  да 

2Б Спомагателен котел 2 43 000 38139  да 

4А Kотелни бункери 7 500 6968 да 

4Б Kотелни бункери 7 500 5415 да 

4В Kотелни бункери 7 500 7413 да 

4Г Kотелни бункери 7 500 6602 да 

5 Обезпрашителна инсталация на 
дробилка за варовик 8 000 7745 да 

8А Силоз за пепелина 12 000 10202 да 

8Б Силоз за пепелина 12 000 10517 да 

8В Силоз за пепелина 12 000 8520 да 
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 Резултати от периодичен мониторинг по показатели SO2 и NОx за изпускащи устройства към спомагателни котли 

 

Източник на 
отпадъчни 
газове 

Изпускащо 
устройство 

№ 

Показател SO2 Показател NОx 
измерено емисионна 

норма 
(mg/Nm3) 

съответствие измерено емисионна 
норма 

(mg/Nm3) 

съответствие 

спомагателен 
котел 1 2А 104 850 да 161 400 да 

спомагателен 
котел 2 2Б 89 850 да 174 400 да 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА 2012 г.                                            64 

 

 

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни във водни 

обекти/канализация 

 

Дата на 
пробовземане Параметър Единица НДЕ съгласно 

КР 
Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинга Съответствие 

Всяка емисия 
докладвана в 
табл.1 на  
колона 1  

     

Дебит на 
отпадъчните води 

m3/ден 
m3/час 
m3/год 

     

pH       
Неразтворени 
вещества       

БПК       
ХПК       
Други       

Забележка: С писмо MG-MEW-143/03.09.2010 г. РИОСВ – Ст. Загора и Басейнова дирекция – Източнобеломорски район са информирани, че 
системата, включваща дъждовните води в оборотен цикъл е изградена, и че от м. септември 2010 г. те ще се използват повторно в 
оборотния цикъл на водите. 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно количество Годишно количество за 
единица продукт Временно 

съхранение 
на 

площадката 

Транспортиране 
– собствен 
транспорт/ 

външна фирма 
Съответствие Количество 

определено 
с КР, т/г 

Реално 
измерено,  

т/г 
 

Количество 
определено 

с КР 

Реално 
измерено 

 

Сгурия,шлака и дънна 
пепел от котли 10 01 01 189 216 118 722,160 0,029 0,037 - 

“Ей и Ес Марица 
изток 1“ ЕООД  

Не 
 Златната ръка 

ЕООД 

Увлечена/летяща пепел 
от изгаряне на въглища 10 01 02 1 434 888 975 042,075 0,26 0,3 - 

“Ей и Ес Марица 
изток 1“ ЕООД Не 

 Златна панега 
цимент АД 

Твърди отпадъци от 
реакции на основата на 
десулфуризация на 
отпадъчни газове 

10 01 05 1 529 496 858 991,560 0,25 0,27 - 

“Ей и Ес Марица 
изток 1“ ЕООД 

Не 
 

Златната ръка 
ЕООД 

Вулкан цимент 
АД 

Отпадъци от 
съхраняване и 

подготовка на гориво за 
електроцентрали, 
изгарящи въглища 

10 01 25 150 130,100 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - “Ей И Ес Марица 

Изток 1“ ЕООД Да 

Стърготини, стружки и 
изрезки от черни метали 12 01 01 5 0,486 Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо 

Временно 
съхранение 

на 
площадката 
Склад за 
неопасни 

„Сплавкомерс“ 
АД гр.Ст.Загора Да 
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отпадъци 

Отработени восъци и 
смазки 12 01 12* 5 3,419 Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо 

Временно 
съхранение 

на 
площадката 
Склад за 
опасни 

отпадъци 

“ Омникар-БГ” 
ЕООД 

Гр.Пловдив 
Да 

Нехлорирани 
хидравлични масла на 
минерална основа 

13 01 10* 10 7,696 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо  

“ Омникар-БГ” 
ЕООД 

Гр.Пловдив 
Да 

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

13 02 05* 35 11,9935 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо  

“ Омникар-БГ” 
ЕООД 

Гр.Пловдив 
Да 

Други изолационни и 
топлопредаващи масла 13 03 10* 5 - Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо 

Временно 
съхранение 

на 
площадката 
Склад за 
опасни 

отпадъци 

- Да 

Утайки от маслено-
водни сепаратори 

13 05 02* 30 0,500 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - Клийнър ООД 

Гр.Стара Загора Да 

Води от маслено-водни 
сепаратори, съдържащи 

масла 

13 05 07* 
600 

 
67,560 

 

Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - Клийнър ООД 

Гр.Стара Загора Да 

Хартиени и картонени 
опаковки 15 01 01 20 4,0290 Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо  „Сплавкомерс“ 
АД гр.Ст.Загора Да 

Пластмасови  опаковки 15 01 02 10 2,7879 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо  „Сплавкомерс“ 

АД гр.Ст.Загора Да 

Опаковки от дървесни 
материали 15 01 03 5 16,8205 Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо 
Временно 
съхранение 

„Сплавкомерс“ 
АД гр.Ст.Загора Не 
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на 
площадката 
Склад за 
неопасни 
отпадъци 

“ Анес-96” ООД 
с.Виница, 

общ.Пловдив 
Максин ЕООД 
Гр.Гълъбово 

Стъклени опаковки 15 01 07 1 0,026 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

Временно 
съхранение 

на 
площадката 
Склад за 
неопасни 
отпадъци 

„Сплавкомерс“ 
АД гр.Ст.Загора Да 

Опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни 

вещества или замърсени 
с опасни вещества 

15 01 10* 5 1,1860 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

Временно 
съхранение 

на 
площадката 
Склад за 
опасни 

отпадъци 

„Сплавкомерс“ 
АД гр.Ст.Загора Да 

“ Анес-96” ООД 
с.Виница, 

общ.Пловдив 
Да 

Абсорбенти, филтърни 
материали (включително 

маслени филтри, 
неупоменати другаде), 
кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, 
замърсени с опасни 

вещества 

15 02 02* 1 2,9915 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

Временно 
съхранение 

на 
площадката 
Склад за 
опасни 

отпадъци 

“ Анес-96” ООД 
с.Виница, 

общ.Пловдив 

Не 
„Сплавкомерс“ 
АД гр.Ст.Загора 

Излезли от употреба 
гуми 16 01 03* 50 1,052 Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо 

Временно 
съхранение 

на 
площадката 
Склад за 
неопасни 

„Сплавкомерс“ 
АД гр.Ст.Загора Да 
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отпадъци 

Маслени филтри 16 01 07* 10 0,104 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

Временно 
съхранение 

на 
площадката 
Склад за 
опасни 

отпадъци 

„Сплавкомерс“ 
АД гр.Ст.Загора Да 

Лабораторни химични 
вещества и препарати с 

висока степен на 
чистота, състоящи се от 
или съдържащи опасни 
вещества, включително 
смеси от лабораторни 
химични вещества и 
препарати с висока 
степен на чистота 

 
16 05 06* 

 
- 

 
0,120 

Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо - 

Анес-96” ООД 
с.Виница, 

общ.Пловдив 
Не 

Оловни акумулаторни 
батерии 16 06 01* 10 0,194 Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо 

Временно 
съхранение 

на 
площадката 
Склад за 
неопасни 
отпадъци 

„Сплавкомерс“ 
АД гр.Ст.Загора Да 

Кабели, различни от 
упоменатите в 17 04 10 17 04 11 5 3,257 Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо 

Временно 
съхранение 

на 
площадката 
Склад за 
неопасни 
отпадъци 

„Сплавкомерс“ 
АД гр.Ст.Загора Да 

Изолационни материали, 17 06 04 200 12,520 Не е Не е - “Благоустрой Да 
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различни от 
упоменатите в 17 06 01 

и17 06 03 

приложимо приложимо ство и чистота” 
АД гр. Гълъбово 

Смесени отпадъци от 
строителство и събаряне 17 09 04 1 000 17,300 Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - 
“Благоустрой 
ство и чистота” 
АД гр. Гълъбово 

Да 

Утайки от избистряне на 
води 19 09 02 500 - Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - “Ей и Ес Марица 
изток 1“ ЕООД Да 

Отработен активен 
въглен 

 
19 09 04 30 0,108 Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо  
“Благоустрой 
ство и чистота” 
АД гр. Гълъбово 

Да 

Отпадъци от желязо и 
стомана 19 10 01 500 

 
 
 

362,8999 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

Временно 
съхранение 

на 
площадката 
Склад за 
неопасни 
отпадъци 

„Сплавкомерс“ 
АД гр.Ст.Загора Да 

Отпадъци от цветни 
метали 19 10 02 7 

 
 
 

0,6662 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

Временно 
съхранение 

на 
площадката 
Склад за 
неопасни 
отпадъци 

„Сплавкомерс“ 
АД гр.Ст.Загора Да 

Пластмаса и каучук 
(гуменотранспортни 

ленти и гумени 
уплътнения) 

19 12 04 250 11,896 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

Временно 
съхранение 

на 
площадката 
Склад за 
неопасни 
отпадъци 

„Сплавкомерс“ 
АД гр.Ст.Загора Да 

Хартия и картон 20 01 01 5 0,007 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

Временно 
съхранение 

„Сплавкомерс“ 
АД гр.Ст.Загора Да 
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на 
площадката 
Склад за 
неопасни 
отпадъци 

Флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, 
съдържащи живак 

20 01 21* 0,1 0,1 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

Временно 
съхранение 

на 
площадката 
Склад за 
опасни 

отпадъци 

„Сплавкомерс“ 
АД гр.Ст.Загора Да 

Батерии и акумулатори, 
включени в 16 06 01, 16 
06 02 или 16 06 03, както 
и несортирани батерии и 

акумулатори, 
съдържащи такива 

батерии 

20 01 33* 1 0,062 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

Временно 
съхранени 

на 
площадката 
Склад за 
опасни 

отпадъци 

„Сплавкомерс“ 
АД гр.Ст.Загора Да 

Излязло от употреба 
електрическо и 

електронно оборудване, 
различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 
20 01 23 и 20 01 35 

20 01 36 0,05 0,05 Не е 
приложимо 

Не е 
приложимо 

Временно 
съхранени 

на 
площадката 
Склад за 
опасни 

отпадъци 

„Сплавкомерс“ 
АД гр.Ст.Загора Да 

Смесени битови 
отпадъци 20 03 01 650 354,270 Не е 

приложимо 
Не е 

приложимо - Община 
Гълъбово Да 
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код Оползотворяване 
на площадката 

Обезвреждане 
на площадката 

Име на външната фирма, извършваща 
операцията по оползотворяване/ 

обезвреждане 
Съответствие 

Сгурия, шлака и дънна пепел 
от котли (с изключение на 

котли, упоменати в 10 01 04*) 
10 01 01 не не “Ей и Ес Марица изток 1“ ЕООД 

D5-обезвреждане на специализирано депо Да 

Увлечена/летяща пепел от 
изгаряне на въглища 10 01 02 не не 

“Ей и Ес Марица изток 1“ ЕООД 
D5-обезвреждане на специализирано депо Да 

Златна панега цимент АД  
R1- Използването им като гориво или по 
друг начин за получаване на енергия 

Да 

Твърди отпадъци от реакции 
на основата на калций, 

получени при десулфуризация 
на отпадъчни газове 

10 01 05 не не 

“Ей и Ес Марица изток 1“ ЕООД 
D5-обезвреждане на специализирано депо Да 

Вулкан АД  
R1- Използването им като гориво или по 
друг начин за получаване на енергия  

Да 

Отпадъци от съхраняване и 
подготовка на гориво за 

електроцентрали, изгарящи 
въглища 

10 01 25 не не “Ей и Ес Марица изток 1“ ЕООД 
D5-обезвреждане на специализирано депо Да 

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

Сплавкомерс АД София, база Ст.Загора 
R13 - Съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите 
R1 - R12, освен временното съхраняване 

до събирането им на мястото на 
образуване 

Да 

Стърготини, стружки и изрезки 
от цветни  метали 12 01 03 не не Сплавкомерс АД София,база Ст.Загора 

R13 - Съхраняване на отпадъци до Да 
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извършване на която и да е от операциите 
R1 - R12, освен временното съхраняване 

до събирането им на мястото на 
образуване 

Нехлорирани хидравлични 
масла на минерална основа 13 01 10* не не 

“Лубрика” ООД гр.Русе 
R 09 - Повторно рафиниране на масла или 

друга повторна употреба на масла 
Да 

Нехлорирани моторни, 
смазочни и масла за зъбни 
предавки на минерална 

основа 

13 02 05* не не 
“Лубрика” ООД гр.Русе 

R 09 - Повторно рафиниране на масла или 
друга повторна употреба на масла 

Да 

Утайки от маслено водни 
сепаратори 13 05 02* не не 

Рафинерия Плама АД 
R03 - Рециклиране или възстановяване на 

органични вещества, които не са 
използвани като разтворители, 

включително чрез компостиране и други 
процеси на биологично превръщане 

Да 

Води от маслено-водни 
сепаратори, съдържащи масла 13 05 07* не не 

Рафинерия Плама АД 
R03 - Рециклиране или възстановяване на 

органични вещества, които не са 
използвани като разтворители, 

включително чрез компостиране и други 
процеси на биологично превръщане 

Да 

Хартиени и картонени 
опаковки 15 01 01 не не 

Сплавкомерс АД София,база Ст.Загора 
R13 - Съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите 
R1 - R12, освен временното съхраняване 

до събирането им на мястото на 
образуване 

Да 

Пластмасови  опаковки 15 01 02 не не 

Сплавкомерс АД София,база Ст.Загора 
R13 - Съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите 
R1 - R12, освен временното съхраняване 

до събирането им на мястото на 

Да 
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образуване 

 
 

Опаковки от дървесни 
материали 

 
15 01 03 не не 

Сплавкомерс АД София,база Ст.Загора 
R13 - Съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите 
R1 - R12, освен временното съхраняване 

до събирането им на мястото на 
образуване 

Да 

“ Анес-96” ООД, с.Виница, общ.Пловдив 
R13 - Съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите 
R1 - R12, освен временното съхраняване 

до събирането им на мястото на 
образуване да Максин ЕООД, гр.Гълъбово 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от операциите 
R1 - R12, освен временното съхраняване 

до събирането им на мястото на 
образуване 

 
Метални опаковки 15 01 07 не не 

Сплавкомерс АД София, база Ст.Загора 
R13 - Съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите 
R1 - R12, освен временното съхраняване 

до събирането им на мястото на 
образуване 

Да 

Опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни вещества 

или замърсени с опасни 
вещества 

 
15 01 10* не не 

Сплавкомерс АД София, база Ст.Загора 
R13 - Съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите 
R1 - R12, освен временното съхраняване 

до събирането им на мястото на 
образуване 

Да 
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“ Анес-96” ООД, с.Виница, общ.Пловдив 
R13 - Съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите 
R1 - R12, освен временното съхраняване 

до събирането им на мястото на 
образуване 

Да 

Абсорбенти, филтърни 
материали (включително 

маслени филтри, неупоменати 
другаде),  кърпи за изтриване 

и предпазни 
облекла,замърсени с опасни 

вещества 

15 02 02* не не 

“ Анес-96” ООД, с.Виница, общ.Пловдив 
R13 - Съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите 
R1 - R12, освен временното съхраняване 

до събирането им на мястото на 
образуване 

Да 

Абсорбенти, филтърни 
материали, кърпи за 
изтриване и предпазни 
облекла, различни от 
упоменатите в 15 02 02 

15 02 03 не не 

“ Анес-96” ООД, с.Виница, общ.Пловдив 
R13 - Съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите 
R1 - R12, освен временното съхраняване 

до събирането им на мястото на 
образуване 

Да 

Излезли от употреба гуми 16 01 03* не не 

Сплавкомерс АД София, база Ст.Загора 
R13 - Съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите 
R1 - R12, освен временното съхраняване 

до събирането им на мястото на 
образуване 

Да 

Маслени филтри 16 01 07* не не 

Сплавкомерс АД София,база Ст.Загора 
R13 - Съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите 
R1 - R12, освен временното съхраняване 

до събирането им на мястото на 
образуване 

Да 

Лабораторни химични 
вещества и препарати с 
висока степен на чистота, 

16 05 06* не не 
“ Анес-96” ООД, с.Виница, общ.Пловдив 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от операциите 

Да 
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състоящи се от или 
съдържащи опасни вещества, 

включително смеси от 
лабораторни химични 
вещества и препарати с 
висока степен на чистота 

R1 - R12, освен временното съхраняване 
до събирането им на мястото на 

образуване 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* не не 

Сплавкомерс АД София,база Ст.Загора 
R13 - Съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите 
R1 - R12, освен временното съхраняване 

до събирането им на мястото на 
образуване 

Да 

 
Стъкло 17 02 02 не не 

Сплавкомерс АД София,база Ст.Загора 
R13 - Съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите 
R1 - R12, освен временното съхраняване 

до събирането им на мястото на 
образуване 

Да 

Кабели, различни от 
упоменатите в 17 04 10 17 04 11 не не 

Сплавкомерс АД София,база Ст.Загора 
R13 - Съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите 
R1 - R12, освен временното съхраняване 

до събирането им на мястото на 
образуване 

Да 

Изолационни материали, 
различни от упоменатите в 17 

06 01 и17 06 03 
17 06 04 не не 

“Благоустройство и чистота” гр. Гълъбово 
(оператор на Общинско депо – Гълъбово) 

D1-надземно депониране 
Да 

Смесени отпадъци от 
строителство и събаряне 17 09 04 не не 

“Благоустройство и чистота” гр. Гълъбово 
(оператор на Общинско депо – Гълъбово) 

D1- надземно депониране 
Да 

Утайки от избистряне на води 19 09 02 не не “Ей И Ес Марица Изток 1“ ЕООД 
D5-обезвреждане на специализирано депо Да 

 
Отработен активен въглен 19 09 04 не не “Благоустройство и чистота” гр. Гълъбово 

(оператор на Общинско депо – Гълъбово) Да 
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 D1-надземно депониране 

 
Отпадъци от желязо и стомана 19 10 01 не не 

Сплавкомерс АД София,база Ст.Загора 
R13 - Съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите 
R1 - R12, освен временното съхраняване 

до събирането им на мястото на 
образуване 

Да 

 
Отпадъци от цветни метали 

 
19 10 02 не не 

Сплавкомерс АД София,база Ст.Загора 
R13 - Съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите 
R1 - R12, освен временното съхраняване 

до събирането им на мястото на 
образуване 

Да 

Пластмаса и каучук 
(гуменотранспортни ленти и 

гумени уплътнения) 
19 12 04 не не 

Сплавкомерс АД София,база Ст.Загора 
R13 - Съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите 
R1 - R12, освен временното съхраняване 

до събирането им на мястото на 
образуване 

Да 

Хартия и картон 20 01 01 не не 

Сплавкомерс АД София,база Ст.Загора 
R13 - Съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите 
R1 - R12, освен временното съхраняване 

до събирането им на мястото на 
образуване 

Да 

Флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 20 01 21* не не 

Сплавкомерс АД София,база Ст.Загора 
R13 - Съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите 
R1 - R12, освен временното съхраняване 

до събирането им на мястото на 
образуване 

Да 

Батерии и акумулатори, 
включени в 16 06 01, 16 06 02 20 01 33* не не Сплавкомерс АД София,база Ст.Загора 

R13 - Съхраняване на отпадъци до Да 
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или 16 06 03, както и 
несортирани батерии и 
акумулатори, съдържащи 

такива батерии 

извършване на която и да е от операциите 
R1 - R12, освен временното съхраняване 

до събирането им на мястото на 
образуване 

Излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 20 01 
23 и 20 01 35 

20 01 36 не не 

Сплавкомерс АД София,база Ст.Загора 
R13 - Съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите 
R1 - R12, освен временното съхраняване 

до събирането им на мястото на 
образуване 

Да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 не не Община Гълъбово 
D1-надземно депониране Да 

 

 

Таблица 5.1. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци извън площадката 

 

Наименование на отпадъка Код 
Име на оператора в която 

се извършва 
обезвреждането/ 

оползотворяването 

Код на извършваната операция по 
обезвреждане/ оползотворяване 

Общо предадено 
количество от 

посочения оператор 

Сгурия, шлака и дънна пепел от 
котли (с изключение на котли, 

упоменати в 10 01 04*) 
10 01 01 

“Ей И Ес Марица Изток 1“ 
ЕООД 

 

D5-обезвреждане на специализирано 
депо 118 722 ,160 

Увлечена/летяща пепел от изгаряне 
на въглища 10 01 02 

“Ей И Ес Марица Изток 1“ 
ЕООД 

D5-обезвреждане на специализирано 
депо 974 896,950 

Златна панега цимент АД 
R1- Използването им като гориво или 

по друг начин за получаване на 
енергия 

145,125 
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Твърди отпадъци от реакции на 
основата на калций, получени при 

десулфуризация на отпадъчни газове 
10 01 05 

“Ей И Ес Марица Изток 1“ 
ЕООД 

D5-обезвреждане на специализирано 
депо 858 905,30 

Вулкан АД 
R1- Използването им като гориво или 

по друг начин за получаване на 
енергия 

86,260 

Отпадъци от съхраняване и 
подготовка на гориво за 

електроцентрали,изгарящи въглища 
10 01 25 “Ей И Ес Марица Изток 1“ 

ЕООД 
D5-обезвреждане на специализирано 

депо 130,100 

Стърготини, стружки и изрезки от 
черни метали 12 01 01 

Сплавкомерс АД София, 
база Ст. Загора 

 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им на мястото на 

образуване 

0,486 

Отработени восъци и смазки 12 01 12* 
“Лубрика” ООД 

Гр.Русе 
 

R09 - Повторно рафиниране на масла 
или друга повторна употреба на 

масла 
4,237 

Нехлорирани хидравлични масла на 
минерална основа 13 01 10* “Лубрика” ООД 

Гр.Русе 

R09 - Повторно рафиниране на масла 
или друга повторна употреба на 

масла 
7,436 

Нехлорирани моторни, смазочни и 
масла за зъбни предавки на 

минерална основа 
13 02 05* 

“Лубрика” ООД 
Гр.Русе 

 

R09 - Повторно рафиниране на масла 
или друга повторна употреба на 

масла 
11,9935 

Утайки от маслено водни сепаратори 13 05 02* Рафинерия Плама АД 

R03 - Рециклиране или 
възстановяване на органични 

вещества, които не са използвани 
като разтворители, включително чрез 
компостиране и други процеси на 

биологично превръщане 

0,500 

Води от маслено-водни сепаратори, 13 05 07* Рафинерия Плама АД R03 - Рециклиране или 67,560 
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съдържащи масла 
 

възстановяване на органични 
вещества, които не са използвани 

като разтворители, включително чрез 
компостиране и други процеси на 

биологично превръщане 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 
Сплавкомерс АД София, 

база Ст. Загора 
 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им на мястото на 

образуване 

3,9750 

Пластмасови  опаковки 15 01 02 
Сплавкомерс АД София, 

база Ст. Загора 
 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им на мястото на 

образуване 

2,7815 

 
Опаковки от дървесни материали 15 01 03 

Сплавкомерс АД София, 
база Ст. Загора 

 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им на мястото на 

образуване 

19,3565 

“ Анес-96” ООД 
с.Виница, 

общ. Пловдив 
 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им на мястото на 

образуване 

0,574 

Максин ЕООД 
Гр.Гълъбово 

 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им на мястото на 

8,800 
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образуване 

Стъклени опаковки 15 01 07 
Сплавкомерс АД София, 

база Ст. Загора 
 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им на мястото на 

образуване 

0,036 

Опаковки, съдържащи остатъци от 
опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 
15 01 10* 

Сплавкомерс АД София, 
база Ст. Загора 

 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им на мястото на 

образуване 

0,391 

“ Анес-96” ООД 
с.Виница, общ. Пловдив 

 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им на мястото на 

образуване 

0,745 

Абсорбенти, филтърни материали 
(включително маслени филтри, 
неупоменати другаде), кърпи за 
изтриване и предпазни облекла, 
замърсени с опасни вещества 

15 02 02* 

“ Анес-96” ООД 
с.Виница, 

общ. Пловдив 
 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им на мястото на 

образуване 

1,7430 

Сплавкомерс АД София, 
база Ст. Загора 

 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им на мястото на 

образуване 

0,1485 
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Излезли от употреба гуми 16 01 03* 
Сплавкомерс АД София, 

база Ст. Загора 
 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им на мястото на 

образуване 

1,052 

 
Маслени филтри 16 01 07* 

Сплавкомерс АД София, 
база Ст. Загора 

 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им на мястото на 

образуване 

0,104 

Лабораторни химични вещества и 
препарати с висока степен на 
чистота, състоящи се от или 
съдържащи опасни вещества, 

включително смеси от лабораторни 
химични вещества и препарати с 

висока степен на чистота 

16 05 06* 

“ Анес-96” ООД 
с.Виница, 

общ. Пловдив 
 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им на мястото на 

образуване 

0,120 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 
Сплавкомерс АД София, 

база Ст. Загора 
 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им на мястото на 

образуване 

0,281 

Стъкло 17 02 02 
Сплавкомерс АД София, 

база Ст. Загора 
 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им на мястото на 

образуване 

0,025 

Кабели, различни от упоменатите в 
17 04 10 17 04 11 

Сплавкомерс АД София, 
база Ст. Загора 

 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен 

3,129 
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временното съхраняване до 
събирането им на мястото на 

образуване 
Изолационни материали, различни от 
упоменатите в 17 06 01 и17 06 03 17 06 04 “Благоустройство и 

чистота” гр. Гълъбово D1-надземно депониране 12,520 

Смесени отпадъци от строителство и 
събаряне 17 09 04 “Благоустройство и 

чистота” гр. Гълъбово D1-надземно депониране 17,300 

Утайки от избистряне на води 19 09 02 
 

“Ей и Ес Марица изток 1“ 
ЕООД 

D5-обезвреждане на специализирано 
депо 102,00 

 
Отработен активен въглен 

 
19 09 04 “Благоустройство и 

чистота” гр. Гълъбово D1-надземно депониране 0,108 

Отпадъци от желязо и стомана 19 10 01 
Сплавкомерс АД София, 

база Ст.Загора 
 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им на мястото на 

образуване 

362,7199 

Отпадъци от цветни метали  
19 10 02 

Сплавкомерс АД София, 
база Ст.Загора 

 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им на мястото на 

образуване 

0,6662 

Пластмаса и каучук 
(гуменотранспортни ленти и гумени 

уплътнения) 
19 12 04 

Сплавкомерс АД София, 
база Ст.Загора 

 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им на мястото на 

образуване 

11,896 

Хартия и картон 20 01 01 
Сплавкомерс АД София, 

база Ст.Загора 
 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен 

0,007 
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временното съхраняване до 
събирането им на мястото на 

образуване 

Флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 20 01 21* 

Сплавкомерс АД София, 
база Ст.Загора 

 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им на мястото на 

образуване 

0,0995 

Батерии и акумулатори, включени в 
16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както 

и несортирани батерии и 
акумулатори, съдържащи такива 

батерии 

20 01 33* 
Сплавкомерс АД София, 

база Ст.Загора 
 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им на мястото на 

образуване 

0,073 

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, различно от 
упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 

20 01 35 

20 01 36 
Сплавкомерс АД София, 

база Ст.Загора 
 

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите R1 - R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им на мястото на 

образуване 

0,045 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 Община Гълъбово D1-надземно депониране 354,270 
 

Таблица 6. Шумови емисии 

Място на измерването Норма 
dB (A) 

Ниво на звуково налягане 
в dB (A) 

Измерено през 
деня/нощта Съответствие 

- - - - - 
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Таблица 8. Опазване на почви 

Показател 
Концентрация в почвите 

(базово състояние ), 
съгласно КР 

Пробовземна точка Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг Съответствие 

- - - - - - 
 

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 ТЕЦ „Ей И Ес-3С Марица Изток 1“  
 

Дата на 
оплакването 

или 
възражението 

Приносител на 
оплакването Причини Предприети действия Планирани действия Органи, които са 

увдомени 

- - - - - - 
Забележка:  През периода януари – декември 2012 г. не са постъпвали оплаквания или възражения свързани с дейността  на централата 
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 Приложение 2. Годишен доклад за емисиите на парникови газове от ТЕЦ „Ей И Ес-3С Марица Изток 1“ ЕООД за 2012 
година 
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