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ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАЙ-ДОБРИ НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ 

Най-добрата налична техника означава най-ефективния и най-напредналия етап в 

развитието на дейностите и методите на тяхната реализация, показваща практическата 

пригодност на съответните техники за осигуряването по принцип, на основата на съответните 

норми за допустими емисии, и проектиране с цел предотвратяване, а в случаите когато това е 

практически невъзможно за намаляване на емисиите и въздействието им върху околната среда.  

Настоящата процедура е изготвена в съответствие с изискването на чл. 124, ал. 2, т.6 от 

ЗООС за реда и начина за преразглеждане и последващо актуализиране на комплексното 

разрешително. 

Информацията за сравнение на предлаганата технология с НДНТ е изготвена в 

съответствие с изискванията на Методиката за определяне на най-добрите налични техники 

(МОСВ, декември 2012 г.).  

Инсталацията на „Топлофикация - Перник” АД, е сравнена с изискванията за използване 

на най-добри налични техники (НДНТ) в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1442 

на комисията от 31 юли 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични 

техники за големи горивни инсталации съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета. Предвидените техники в „Топлофикация - Перник” АД са сравнени с 

описаните НДНТ в референтния документ: Best Available Techniques (BAT) Reference Document 

for Large Combustion Plants, 2017. 

Основен предмет на дейност на ТЕЦ „Република“ е комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия. Основните 

съществуващи съоръжения в Дружеството са – парогенератор (ПГ) № 5 с номинална топлинна 

мощност 148 MW – основно гориво въглища, ПГ № 3 /резервен/ с номинална топлинна 

мощност 48 MW - основно гориво природен газ, ПГ № 4 с номинална топлинна мощност 48 

MW – основно гориво въглища, турбогенератори № 3, № 4, № 5. 

Производственият процес в централата е непрекъснат - 24 часов, 365 дни в годината. 

Разпределението на съоръженията е по цехов принцип.  

За осъществяване на производствената дейност операторът притежава и експлоатира 

Инсталация, попадаща в обхвата на Приложение № 4, точка т. 1 -Енергийно стопанство, 

т. 1.1. Горивни инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 50 MW. За 

инсталацията е издадено КР № 53-Н1/2014 г. 

В съответствие с КР № 53-Н1/2014 г., „Топлофикация - Перник” АД може да 

експлоатира едновременно парогенератор (ПГ) № 4 и ПГ № 5. ПГ № 3 е резервен. 
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ПГ № 3 е преустроен от гориво въглища на гориво природен газ и се експлоатира само в 

аварийни ситуации на основния топлоизточник: ПГ № 5 и ПГ№ 4. Номиналната топлинна 

мощност на ПГ 3 е 48 MW. 

ПГ № 4 е преустроен и модернизиран. Основното гориво на парогенератора са въглища, 

а за спомагателно гориво се използва природен газ. Номиналната топлинна мощност на ПГ е 48 

MW. 

ПГ № 5 е с номинална топлинна мощност 148 MW – основно гориво въглища.  

Общата номинална топлинна мощност на инсталацията е до 196 MW. 

В настоящата оценка е представена информация за прилагането и съответствията с 

НДНТ на инвестиционното предложение на „Топлофикация - Перник” АД за заместване на част 

от основното гориво (въглища) със слама и други естествени неопасни материали от селското 

или горското стопанство. 

Като се има предвид, че емитираният от дейността на дружеството СО2 е в пряка 

зависимост от количеството и качеството на използваните въглища, заместването им със слама 

и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство би намалило 

емитираните парникови газове в съпоставим порядък. Тъй като реализацията на предложението 

не е свързана със съществена промяна в работата на съществуващата инсталация и не се налагат 

допълнителни значителни инвестиции, се очаква постигане на допълнителен икономически 

ефект от разликата в цените на горивата и цените на емисиите. 

По-подробна информация за промяната е представена в точка 3.1.1.1. 

Оценката за съответствие с НДНТ на дейностите и инсталациите от обхвата на 

Приложение 4 на ЗООС, е направена в съответствие с изискванията на „Методика за 

определяне на най-добри налични техники” на Министерство на околната среда и водите м. 

декември 2012 г., раздел 3.2 „Използване на НДНТ при извършване на промени (вкл. 

съществени) при работата на инсталацията”. 

Към настоящата информация са приложени Доказателства за прилагане на най-добри 

налични техники – Приложение № 2. 

3.2. Използване на НДНТ при извършване на промени (вкл. съществени) в работата на 

инсталацията 

Настоящата информация и сравнение с приложимите заключения за НДНТ, е изготвена 

във връзка с инвестиционно предложение на „Топлофикация - Перник” АД и публикувано 

решение на Европейската комисия за формулиране на заключения за НДНТ за големи горивни 

инсталации съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. 
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По-долу, в точка 3.1.1.1 е дадено описание на предложените промени. 

3.2.1. Операторът категоризира предлаганата техника за осъществяване на промените 

Класификация на предложената промяна Отметка Точка от методиката, която следва да се 

попълни 

Предложената промяна е най-нова техника по 

смисъла на чл. 123а, ал.5 от ЗООС.  

В т. 3.2.2. се представя информацията по т. 3.1.1. – 

за показателите на цялата инсталация след 

осъществяване на промяната. 

Предложената промяна води до съответствие с 

техника, описана в приложимите заключения за 

НДНТ (независимо дали са приети с Решение 

на ЕК или не), включително с описаните нейни 

параметри (консумация, емисии, отпадъци и т. 

н.) и техните стойности. 

 

В т. 3.2.2. се представя информацията по т. 3.1.1. – 

за показателите на цялата инсталация след 

осъществяване на промяната. 

Предложената промяна води до техника 

различна от тази, описана в приложимите 

заключения за НДНТ (вкл. Решение на ЕК, ако 

има такива влезли в сила), за разглежданата 

дейност. 

 

В т. 3.2.2. се представя информацията по т. 3.1.2. – 

за показателите на цялата инсталация след 

осъществяване на промяната 

Предложената промяна води до техника 

различна от тази, описана в приложимите 

заключения за НДНТ (вкл. Решение на ЕК, ако 

има такива влезли в сила), за разглежданата 

дейност, тъй като заключенията за НДНТ (вкл. 

Решение на ЕК, ако има такива влезли в сила) 

за конкретната дейност/инсталация не 

разглеждат всички потенциални въздействия 

върху околната среда от дейността или не 

описват всички прилагани в инсталацията 

процеси или не са налични приложими 

заключения за НДНТ. 

 

В т. 3.2.2. се представя информацията по т. 3.1.3. – 

за показателите на цялата инсталация след 

осъществяване на промяната 

 



6 

3.2.2. Описание на промяната сама по себе си и информация съгласно т. 3.1.1 от 

Методиката за определяне на НДНТ за инсталацията в нейната цялост след 

осъществяване на промяната 

3.1.1. Ако се прилага техника, идентична с описана в приложимите заключения за НДНТ 

(независимо дали са приети с Решение на ЕК или не) включително с нейните 

параметри и техните стойности или най-нова техника, по смисъла на чл. 123а, ал. 5 от 

ЗООС 

Информацията е представена по-долу и/или в съответните таблици (каквото е 

изискването по Методиката за определяне на НДНТ), касаещи отделните фактори и 

компоненти на околната среда 

3.1.1.1. Технологична информация, описание на основните характеристики на 

производствения процес и съоръжения 

Основен предмет на дейност на ТЕЦ „Република“ е комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия. Основните 

съществуващи съоръжения в Дружеството са – ПГ № 5 с номинална топлинна мощност 148 

MW – основно гориво въглища, ПГ № 3 /резервен/ с номинална топлинна мощност 48 MW - 

основно гориво природен газ, ПГ № 4 с номинална топлинна мощност 48 MW – основно гориво 

въглища, турбогенератори № 3, № 4, № 5. 

Производствения процес в централата е непрекъснат - 24 часов, 365 дни в годината. 

Разпределението на съоръженията е по цехов принцип, като основните цехове и съоръжения в 

централата са: 

➢ въглеподаване - осигурява приемането, съхранението и подаването на основното 

гориво – въглищата; 

➢ “Парогенератори” 

➢ “Химически”; 

➢ “Турбинен”; 

➢ „Електрически“ 

➢ „Контролно – измервателни прибори и автоматика“ 

➢ „СОИ и ОТНПО“ - съоръженията обезпечават пречистването на димните газове 

от прах и серни оксиди и извършват дейностите по транспортирането и депонирането на 

сгуропепелния отпадък; 

➢ Система за собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите на вредни 

вещества в атмосферния въздух. 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНА ПРОМЯНА В ГОРИВНАТА БАЗА: 

Първоначално се предвижда използването на допълнително гориво - слама и други 

естествени неопасни материали от селското или горското стопанство  да се извършва в ПГ 5. 

Това съоръжение е основна мощност и статистиката от последните години показва, че същият 

се експлоатира около 300 денонощия за една календарна година. 

Технологията на работа на ПГ № 4 не позволява директна работа със слама и други 

естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, а само с въглища и 

брикети. Предвижданията са, след преустройство ПГ4 също да може да изгаря слама и други 

естествени неопасни материали от селското или горското стопанство. 

ИП предвижда монтиране на шредер за предварително третиране - раздробяване на 

слама. Планираният капацитет на шредера е до 80 t/h. 

Прогнозното годишно количество слама и други естествени неопасни материали от 

селското или горското стопанство за изгаряне ще бъде до 693 000 t слама и други естествени 

неопасни материали от селското или горското стопанство. 

Годишните количества слама и други естествени неопасни материали от селското или 

горското стопанство, които ще се третират ще варират според наличието им на пазара за всяка 

година. Няма да се допуска превишаване на предвидения годишен капацитет. 

Разход на горива след реализация на ИП: 

В резултат реализацията на ИП, в инсталацията ще може да се изгаря следния микс от 

горива: 

1. ПГ 4: 

➢ до 9.2 t/h въглища в ПГ 4; 

➢ до 21.4 t/h слама и други естествени неопасни материали от селското или горското 

стопанство. 

2. ПГ 5: 

➢ до 28.3 t/h въглища в ПГ 5; 

➢ до 66.1 t/h слама и други естествени неопасни материали от селското или горското 

стопанство. 

Забележка: Посочените количества горива са в резултат от изчислителен подход. На 

практика горивния микс ще се подготвя и подава към пещната камера в съотношение 

позволяващо оптимални работни параметри (производство на пара с номинални параметри – 

разход, температура и налягане) до теоретичната номинална топлинна мощност. 
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ИП не налага значителни технологични и конструктивни промени в 

парогенераторите. Горивната смес, включваща допълнителните горива, ще бъде подавана по 

съществуващите начини или чрез нови тръбни системи и горелки. 

В пещната камера на котлите се реализира горене при много високо топлинно 

натоварване, респективно високи температури. При средна калоричност на изгаряното в 

котлите на ТЕЦ „Република“ гориво – въглища Q ~2000 kcal/kg адиабатната температура в 

пещта е 1390 ℃, при средно експлоатационен коефициент на излишък на въздух в края на 

пещта алфа=1.1. 

При това положение действителната температура на продуктите на горене в пещта на 

котела е в диапазона 1340 ÷ 1360 ℃, в зависимост от товара на котела. 

Сламата и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство 

ще се доставят с открити автомобилни ремаркета. Предвижда се на входа на склада да бъдат 

контролирани характеристиките на постъпващата суровина, в това число размери и влажност. 

Измерването на приеманата за третиране слама и други естествени неопасни материали от 

селското или горското стопанство ще бъде извършвано на автоматичната автовезна на входа на 

Топлофикация Перник, която притежава необходимите сертификати и периодично се извършва 

калибрирането ѝ. 

Ще бъдат утвърдени инструкции за извършваните дейности със слама и други 

естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, за които отговорният 

персонал ще бъде периодично обучаван и задължен да спазва. 

Времето на престой на сламата и други естествени неопасни материали от селското или 

горското стопанство се предвижда да бъде до 90 дни.  

Не се предвижда прилагането на процеси за предварително изсушаване на сламата и 

други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство и монтирането на 

нови съоръжения. 

Количествата на изгорената слама и други естествени неопасни материали от селското 

или горското стопанство ще се определя по балансов метод – като разлика между получените и 

наличните на склад количества. Доставяната слама и други естествени неопасни материали от 

селското или горското стопанство ще се приема след измерване на търговска автовезна. В 

началото ще се проведат опити за определяне на оптималните количества слама и други 

естествени неопасни материали от селското или горското стопанство от различен произход, 

които ще заменят основното гориво, както и едрината на частиците, като се вземат в предвид 

конструктивните особености на въглеподавателния тракт и прахоприготвящите системи. От 

площадката за съхранение, към дозиращи ракли на бункера за въглища, подаването ще се 
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извършва с булдозер. Транспортирането на сламата и други естествени неопасни материали от 

селското или горското стопанство от бункера към парогенераторите ще се извършва съвместно 

с въглищата, посредством съществуващите ГТЛ. В зависимост от ефективността на процеса 

допълнително ще се прецени необходимостта от преустройство на парогенераторите и 

монтиране на нови горелки. 

3.1.1.2. Източници на водоснабдяване. Консумация на вода 

Питейно битовото водоснабдяване на ТЕЦ “Република” се осъществява от градската 

водопроводна мрежа, съгласно договор с “ВиК”, а промишленото водоснабдяване от р. Струма 

и яз. ”Студена”. 

 

Таблица 3.1.1.2-1 Основни консуматори на вода 

Съоръжение Технологичен процес 

Разход на вода 

m3/единица 

продукт 

Питатeлни помпи – 2 броя Захранване на парогенераторите с вода 

2.84 

Багерни помпи – 6 броя Транспортират производствения отпадък до площадка за временно 

съхраняване и осушаване 

Смивни помпи – 2 броя Транспортират вода за смиване на сгурията и пепелта до шахтата на 

багерни помпи 

Технически помпи – 2 

броя 

Подават вода за охлаждане на спомагателните съоръжения на котела  

Помпи за процесна вода – 

6 броя 

Осигуряват вода за процеса на сероочистване на димните газове 

Други - 

Таблица 3.1.1.2-2 Информация за консумация на вода за производствени нужди 

Година Източник на води Количество за единица 

продукт, съгласно КР 

[m3/MWh] 

Използвано количество 

за единица продукт 

[m3/MWh] 

Съответствие  

 

 

Да/Не 

2017 Повърхностни води от : 

р. Струма, 

яз. Студена 

2.84 1.79 Да 

2018 Повърхностни води от : 

р. Струма, 

яз. Студена 

2.84 1.76 Да 

В Решението на Европейската комисия за формулиране на заключения за НДНТ за ГГИ 

няма ограничения за консумацията на вода. 

3.1.1.3. Консумация на енергия 

Консумацията на електрическа енергия е 0.06 MWh за производството на единица 

продукт. 
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Консумацията на топлинна енергия е 0.021 MWh за производството на единица продукт. 

В Решението на Европейската комисия за формулиране на заключения за НДНТ за ГГИ 

няма ограничения за консумацията на енергия. 

Приложени са техники съответстващи на НДНТ за намаляване разхода на енергия 

и повишаване на енергийната ефективност на инсталацията като цяло: 

В инсталацията на „Топлофикация - Перник” АД е осигурен интегриран процес на 

горене, който гарантира висок К.П.Д. на котела. 

За повишаване на енергийната ефективност на инсталацията са приложени 

следните НДНТ описани в точка 8.2, стр. 77 на Решението от 31.07.2017г.: 

- прилагане на високотехнологична система за управление ; 

- Комбинирано производство на топлинна енергия и електроенергия; 

- прилагане на оптимално управление на горивния процес чрез използването на 

високоефективен мониторинг; 

- оптимизация на горенето. 

Нетното общо използване на горивото в инсталацията на „Топлофикация - 

Перник” АД е над 80 %, което съответства на НДНТ 19 при изгаряне на твърдо гориво. 

3.1.1.4. Употреба на суровини, спомагателни материали и горива 

Суровините за производство на ел. енергия са горивата, които се изгарят в горивната 

инсталация на „Топлофикация - Перник” АД. Информация за употреба на горива е дадена по-

долу. 

Спомагателни материали: 

Основните спомагателни суровини и материали, използвани в технологичния процес са: 

Реагент за улавяне на серни оксиди - Хидратна вар (Ca(OH)2) - CAS № 1305-62-0, EC 

№ 215-137-3: 

Категория опасност H315, H318,  H335; Препоръки за безопасност: 

P280,P305+P351+P310, P261;  Xi,R38, R -34-41, S- 24/25-26-28-36/37/39-45.  

Консуматив за направата на варовикова суспензия необходима за СОИ с цел улавяне на 

серни оксиди. 

Съхранение: в плътно затворен съд, като се пази от механични повреди.  

Необходимото количество за производството за единица продукт e 0.0192 t. 
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Таблица 3.1.1.4-1 Информация за консумация на спомагателни материали през 2018 г. 

Суровина Количество за единица продукт 

съгласно КР 

[t/MWh] 

Количество за единица 

продукция  

[t/MWh] 

Съответствие 

 

Да/Не 

Реагент за улавяне на серни 

оксиди 

0.0192 0.0152 Да 

В Решението на Европейската комисия за формулиране на заключения за НДНТ за 

ГГИ няма ограничения за консумацията на спомагателни материали. 

Горива: 

Реализацията на планираните промени ще позволи в инсталацията на „Топлофикация - 

Перник“ АД да се изгаря слама и други естествени неопасни материали от селското или 

горското стопанство, което ще осигури икономическа стабилност на производствения процес 

при настоящите пазарни условия и очакваното поскъпване на парниковите емисии.  

Промени в горивната база ще има за ПГ 4 и ПГ 5.  

Не се планират промени в работата на ПГ 3. 

Нова горивна смес за ПГ 4: 

Ще се изгарят следните горива, по вид и количество: 

➢ До 21.4 t/h слама и други естествени неопасни материали от селското или 

горското стопанство, при средна калоричност 3000 kcal/kg; 

➢ До 9.2 t/h въглища, при калоричност 1650 kcal/kg. 

Нова горивна смес за ПГ 5: 

В ПГ 5 ще се изгарят следните горива, по вид и количество: 

➢ До 66.1 t/h слама и други естествени неопасни материали от селското или 

горското стопанство, при средна калоричност 3000 kcal/kg; 

➢ До 28.3 t/h въглища, при калоричност 1650 kcal/kg. 

Забележка: Посочените количества горива са в резултат от изчислителен подход. На 

практика горивния микс ще се подготвя и подава към пещната камера в съотношение 

позволяващо оптимални работни параметри (производство на пара с номинални параметри – 

разход, температура и налягане) до теоретичната номинална топлинна мощност. 

В таблицата по-долу е представена обобщена информация за консумацията на горива в 

инсталацията на „Топлофикация - Перник“ АД. 
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Таблица 3.1.1.4-2 Информация за консумация на горива през 2018 г. 

Блок Гориво Количество за единица продукт, 

съгласно КР 

 

[t/MWh] 

Използвано количество за единица 

продукт 

[t/MWh] 

Съответствие 

ПГ 4 Въглища 0.562 0.408 да 

Брикети 0.0064 0.0033 да 

ПГ 5 Въглища 0.562 0.439 да 

Брикети 0.0064 0.0067 да 

В Решението на Европейската комисия за формулиране на заключения за НДНТ за 

ГГИ няма ограничения за консумацията на горива. Има изискване за постигане на 

ефективност при изгаряне на горивото, като трябва да се спазва следното условие в 

зависимост от вида на изгаряното гориво: 

- нетното общо използвано гориво при изгаряне на въглища трябва да бъде 

75÷97%; 

- нетното общо използвано гориво при изгаряне на слама и други естествени 

неопасни материали от селското или горското стопанство трябва да бъде 73÷99%; 

- нетното общо използвано гориво при изгаряне на природен газ трябва да 

бъде 78÷95%. 

Нетното общо използвано гориво на инсталацията на „Топлофикация - Перник” 

АД е значително над 80%, което съответства на приетите с НДНТ нива на енергийна 

ефективност (Таблица 2 на стр. 29 от Решението за НДНТ). 

3.1.1.5. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и пречиствателни 

съоръжения 

В работен режим на инсталацията, димните газове от парогенераторите на централата се 

отвеждат в атмосферата през следните изпускащи устройства: 

- ИУ 2 (ПГ 4 и/или 5) с височина 80 m и светъл диаметър при върха 5 m; 

- ИУ 1 (ПГ 3 - резервен) с височина 120 m и светъл диаметър при върха 8 m – за 

случаите, когато работи ПГ3 и/или ПГ 5 е в авария. 

По-долу е представена информация за планирани съоръжения/техники за 

предотвратяването и/или намаляването на емисиите: 

ТЕХНИКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И/ИЛИ НАМАЛЯВАНЕТО НА 

ЕМИСИИТЕ ПРАХ, МЕТАЛИ, В ТОВА ЧИСЛО НА ТЕЖКИ МЕТАЛИ И/ИЛИ НА 

ПОЛИХЛОРИРАНИ ДИБЕНЗОДИОКСИНИ/-ФУРАНИ (ПХДД/Ф): 

В инсталацията на „Топлофикация - Перник” АД са приложени следните НДНТ за тези 

замърсители: 
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➢ електростатичен филтър (точка 8.5, стр. 80 на Решението от 31.07.2017г.) – по-

подробно описание на приложената в „Топлофикация - Перник” АД техника е представено по-

долу; 

Предстои допълнително да се приложи следната НДНТ за тези замърсители: 

➢ мокра десулфуризация на димните газове (НДНТ 22 „д)“, стр. 33 на Решението 

от 31.07.2017г.) - по-подробно описание на приложената в „Топлофикация - Перник” АД 

техника е представено по-долу в „Техники за предотвратяването и/или намаляването на 

емисиите SOx, HCl и HF“. 

Електростатични филтри: 

Електростатичните филтри функционират чрез зареждане на частиците, които под 

въздействието на електрическо поле се отделят от газовия поток. Електростатичните филтри 

могат да функционират при широк обхват на работни условия. Степента на улавянето зависи 

като цяло от броя на зоните с електрическо поле, времето на престой (големината на филтъра), 

характеристиките на катализатора и от предходните прахоулавящи устройства. 

На следващата фигура е показана принципна технологична схема на ЕСФ с две полета 

каквато техника е приложена в инсталацията (използваните ЕСФ в инсталацията са с двойно 

повече полета, а именно – 4 броя). Схемата е представена в точка 3.2.2.1.1 от IPPC- BREF 

Code LCP, 2017 (Фигура 3.13 на стр. 139). 

 

Фигура 3.1.1.5-1 Схема на ЕСФ с две полета 

Описание на техниката в IPPC- BREF Code LCP, 2017: 

Електростатичните филтри обикновено се използват за отстраняване на прахови частици 

от димните газове, генерирани от горивните инсталации, изгарящи твърди или течни горива. 
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Тези системи са с ефективност достигаща над 99.9%. Съгласно точка 3.2.2.1.1 от IPPC- BREF 

Code LCP, 2017 (таблица 3.5 на стр. 141) ЕСФ имат ефективност за пречистване на ФПЧ, 

както следва: 

- >96,5% за ФПЧ под 1 µm; 

- >98,3% за ФПЧ2; 

- >99,95% за ФПЧ5; 

- >99,95% за ФПЧ10; 

IPPC- BREF Code LCP е описано, че ефективността на пречистване конкретно за 

частиците обогатени с метални елементи е по-ниска поради по-малкия обхват на размера им. В 

точка 5.1.2.3 Емисии във въздуха (изгаряне на въглища) - таблица 5.15 на стр. 390, е описана 

ефективността на пречистване на тежките метали чрез ЕСФ: 

- 97%-98.7% арсен; 

- 95.2%-97.6% кадмий; 

- 97.9%-99.9% хром; 

- 72.5%-82% живак; 

- 98%-99.8% манган; 

- 98.4%-99.8% никел; 

- 97.2%-99.9% олово; 

- 98.4%-99.0% ванадий. 

ТЕХНИКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И/ИЛИ НАМАЛЯВАНЕТО НА 

ЕМИСИИТЕ SOx, HCl И HF: 

В инсталацията на „Топлофикация - Перник” АД е приложена следната НДНТ за тези 

замърсители: 

➢ мокра десулфуризация на димните газове (НДНТ 22 „д)“, стр. 33 на Решението 

от 31.07.2017г.). 

Инсталацията за намаляване емисиите на SОx: 

Инсталацията експлоатира по мокър способ с впръскване на варова суспензия (варовик, 

негасена или гасена вар), която абсорбира серните оксиди. Крайният продукт от 

десулфуризацията е суров гипс (СаSO4) и вода.  

Процесът на десулфуризация в абсорберите протича на няколко етапа, както следва: 

- Абсорбиране на SO2, SO3 - серните оксиди SO2 и SO3, в димните газове се разтварят във 

водата на капките суспензия; 
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- Реакция с варовата суспензия – реакциите протичат във воден разтвор. Стойността на 

рН, около 5.5 се поддържа посредством излишъка на хидратна вар в рециркулиращата 

суспензия. 

- Оксидация – въздухът, размесен с окисляваната среда посредством бъркалките 

окислява сулфита в сулфат; 

- Кристализация – образувалите се сулфатни йони реагират заедно с калциевите; след 

достигане на съответното насищане започва утаяване на гипс от разтвора. Кристализацията се 

извършва в рециркулиращия резервоар. Крайният продукт от WFGD е суспензия от гипс и вода, 

която се концентрира посредством мултициклони. 

Основни реакции в абсорбера: 

1.SO2+H2O↔H2SO3 

2.CO2+H2O↔H2CO3 

3.CaCO3+H2SO3↔Ca(HCO3) 2 

4.CaCO3+H2SO3↔CaSO3+H2CO3 

5.CaSO3+H2CO3↔CaSO3+H2CO3 

6.Ca(HSO3) 2+2CaCO3↔Ca(HSO3) 2+CaSO3 

7.Ca(HCO3) 2+2H2SO3↔Ca(HSO3) 2+2H2CO3 

8.Ca(HSO3) 2+O2↔Ca(HSO4) 2 

9.2CaSO3+O2↔CaSO4 

10.Ca(HSO4) 2+2CaSO3↔Ca(HSO3) 2+2CaSO4 

11.Ca(HSO4) 2+2CaCO3↔Ca(HCO3) 2+2H2SO4 

12.Ca(HSO4) 2+Ca(HSO3) 2↔2CaSO4+2H2SO3 

13.Ca(HSO4) 2+Ca(HCO3) 2↔2CaSO4+2H2CO3 

14.CaSO3+0,5H2O↔CaSO3.0,5H2O 

15.CaSO4+2H2O↔CaSO4.2H2O 

Описание на техниката в IPPC- BREF Code LCP, 2017: 

На следващата фигура е представена принципна технологична схема на мокра СОИ 

каквато се прилага в инсталацията (IPPC- BREF Code LCP, 2017 - Фигура 3.18 на стр. 154).  
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Фигура 3.1.1.5-2 Схема на мокра СОИ с впръскване на вар 

В точка 3.2.2.2.1 на BREF Code LCP (Таблица 3.10 на стр. 161) е представена степента 

на ефективност на мокрите скрубери с впръскване на вар – 92->99%. В същата таблица е 

посочено, че употребата на абсорбционна пречиствателна инсталация (тип мокър скрубер) има 

също висока степен на очистване на HF (90-99%) и HCl (90-99%). Друго предимство на мокрия 

скрубер е намаляването на емисиите от прах (>50%) и тежки метали. 

ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

Тук е важно да отбележим, че съгласно IPPC- BREF Code LCP, 2017 се прилагат 

свързаните с най-добрите налични техники емисионни нива (НДНТ-СЕН) за горивни 

инсталации с номинална входяща топлинна мощност от 50 MW или повече. ПГ № 4 е под 50 

MW. Нормите за допустими емисии ще се определят в съответствие с действащото 

законодателство. 

По отношение на емисиите от ПГ № 5 и в случаите на едновременна експлоатация на ПГ 

5 с ПГ 4, инсталацията ще се приведе в съответствие със съответните НДНТ-СЕН до 

31.07.2021г. Съответно по-долу ще се представи информация за емисиите от инсталацията в 

периода до привеждане в съответствие и след привеждане в съответствие със заключенията за 

НДНТ. 
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Емисии от ПГ 5/ ПГ 4 с ПГ 5: 

При реализация на ИП и изгаряне на различни по вид твърди горива в ПГ, през ИУ 2 ще 

се отвеждат газове с различни норми за допустими емисии, което налага да се направят 

съответните изчисления за получаване на осреднена обща норма.  

Емисии от ПГ 5/ ПГ 4 с ПГ 5 към ИУ 2 до 31.07.2021 г.: 

В преходния период – до 4 години от публикуването на решението на Европейската 

комисия (до 31 юли 2021 г.), за инсталацията на „Топлофикация - Перник” АД ще се 

спазват следните НДЕ: 

при изгаряне на въглища: 

➢ прах – до 25 mg/Nm3 при експлоатация на ПГ 5 и до 20 mg/Nm3 при едновременна 

работа на ПГ 4 с ПГ 5 или самостоятелна работа на ПГ4; 

➢ SO2 – до 250 mg/Nm3 при експлоатация на ПГ 5 и до 200 mg/Nm3 при 

едновременна работа на ПГ 4 с ПГ 5 или самостоятелна работа на ПГ4; 

➢ NOx – до 200 mg/Nm3 при експлоатация на ПГ 5 или едновременна работа на ПГ 4 

с ПГ 5; 

➢ СО – до 250 mg/Nm3 при експлоатация на ПГ 5 или едновременна работа на ПГ 4 с 

ПГ 5. 

при изгаряне на слама и други естествени неопасни материали от селското или 

горското стопанство.: 

➢ прах – до 20 mg/Nm3 при експлоатация на ПГ 5 или едновременна работа на ПГ 4 

с ПГ 5; 

➢ SO2 – до 200 mg/Nm3 при експлоатация на ПГ 5 или едновременна работа на ПГ 4 

с ПГ 5; 

➢ NOx – до 250 mg/Nm3 при експлоатация на ПГ 5 и до 200 mg/Nm3 при 

едновременна работа на ПГ 4 с ПГ 5; 

➢ СО – до 250 mg/Nm3 при експлоатация на ПГ 5 или едновременна работа на ПГ 4 с 

ПГ 5. 

Емисиите от ПГ 5/ ПГ 4 с ПГ 5 в периода до 31.07.2021 г. са изчислени в съответствие с 

чл. 27 на Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, 

изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации (Наредба за ГГИ), както следва:  

1.  Определят се НДЕ, приложими за всяко отделно гориво и замърсител в 

зависимост от общата номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация, 

съгласно части 1 и 2 от приложение № 1 – колони 2 и 4 от Таблица 3.1.1.5-1/ Таблица 3.1.1.5-2. 
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2.  Определят се горивно претеглените НДЕ, получени чрез умножение на 

определените съгласно т. 1 индивидуални НДЕ (колони 2 и 4 от Таблица 3.1.1.5-1/ Таблица 

3.1.1.5-2) по общата номинална входяща топлинна мощност, осигурявана от всеки вид гориво 

(колони 3 и 5 от Таблица 3.1.1.5-1/ Таблица 3.1.1.5-2), като произведенията се разделят на сбора 

от номиналните топлинни мощности, осигурявани от всички горива (колона 7 от Таблица 

3.1.1.5-1/ Таблица 3.1.1.5-2). 

3. Събират се среднопретеглените по видове горива НДЕ . 

В следващите таблици са представени приложимите НДЕ за всяко гориво и замърсител, 

и номинална входяща топлинна мощност, осигурявана от всеки вид гориво. В колона № 6 от 

Таблица 3.1.1.5-1/ Таблица 3.1.1.5-2 са изчислените общи НДЕ за ИУ 2 при експлоатация 

съответно на ПГ 5 и при едновременна работа на ПГ 4 с ПГ 5. 

Таблица 3.1.1.5-1 НДЕ на замърсителите от ПГ 5 след изчисленията по чл. 27 от Наредбата 

за ГГИ 

Замърсител Изгаряне на слама и други 

естествени неопасни 

материали от селското или 

горското стопанство. 

Изгаряне на въглища Общо за инсталацията 

НДЕ 

[mg/Nm3] 

 

[MW] 

НДЕ 

[mg/Nm3] 

 

[MW] 

Обща НДЕ 

[mg/Nm3] 

Топлинна мощност 

[MW] 

1 2 3 4 5 6 7 

Прах 20 120 25 28 21 148 

SO2 200 120 250 28 209 148 

NOx 250 120 200 28 241* 148 

СО 250 120 250 28 250 148 

* Инсталацията ще спазва по-строга НДЕ за NOx – до 200 mg/Nm3. 

Таблица 3.1.1.5-2 НДЕ на замърсителите от ПГ 4 и 5 след изчисленията по чл. 27 от 

Наредбата за ГГИ 

Замърсител Изгаряне на слама и други 

естествени неопасни 

материали от селското или 

горското стопанство. 

Изгаряне на въглища Общо за инсталацията 

НДЕ 

[mg/Nm3] 

 

[MW] 

НДЕ 

[mg/Nm3] 

 

[MW] 

Обща НДЕ 

[mg/Nm3] 

Топлинна мощност 

[MW] 

1 2 3 4 5 6 7 

Прах 20 159 20 37 20 196 

SO2 200 159 200 37 200 196 

NOx 200 159 200 37 200 196 

СО 250 159 250 37 250 196 

Всички емисии се отнасят за сухи димни газове при нормални условия и 6% съдържание 

на кислород. 
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Емисии от ПГ 5/ ПГ 4 с ПГ 5 към ИУ 2 след 31.07.2021 г.: 

Независимо дали се експлоатира ПГ 5 или едновременно с ПГ 4, инсталацията е с обща 

номинална топлинна мощност над 100 MW и под 300 MW. Приложими са едни и същи НДНТ-

СЕН съгласно заключенията за НДНТ в IPPC- BREF Code LCP, 2017. 

В Решението от 31.07.2017 г. са посочени следните НДНТ-СЕН за случаите на 

изгаряне на въглища: 

➢ НДНТ-СЕН средноденонощна стойност (СДС) за NOx – до 210 mg/Nm3 за 

съществуващи инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност между 100 и 300 MW 

(Таблица 3 на стр. 30); 

➢ НДНТ-СЕН средногодишна стойност (СГС) за NOx – до 180 mg/Nm3 (Таблица 3 

на стр. 30); 

➢ СДС на НДНТ-СЕН за SOx – до 250 mg/Nm3 за инсталации пуснати в 

експлоатация не по-късно от 7 януари 2014 г. (забележка 3 към Таблица 4 на стр. 32); 

➢ СГС на НДНТ-СЕН за SOx – до 200 mg/Nm3 за съществуващи инсталации с обща 

номинална входяща топлинна мощност между 100 и 300 MW (Таблица 4 на стр. 32); 

➢ СГС на НДНТ-СЕН за HCl – до 5 mg/Nm3 за съществуващи инсталации с обща 

номинална входяща топлинна мощност над 100 MW (Таблица 5 на стр. 33); 

➢ СГС на НДНТ-СЕН за HF – до 3 mg/Nm3 за съществуващи инсталации с обща 

номинална входяща топлинна мощност над 100 MW (Таблица 5 на стр. 33); 

➢ СДС на НДНТ-СЕН за прах – до 25 mg/Nm3 за инсталации пуснати в експлоатация 

не по-късно от 7 януари 2014 г. (Таблица 6 на стр. 34, забележка 4); 

➢ СГС на НДНТ-СЕН за прах – до 14 mg/Nm3 (Таблица 6 на стр. 34, забележка 3);; 

➢ СГС на НДНТ-СЕН за Hg – до 9 µg/Nm3 за съществуващи инсталации изгарящи 

въглища. 

В Решението от 31.07.2017г. не са посочени НДНТ-СЕН за замърсителите СО, метали 

(As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn). 

В Решението от 31.07.2017г. са посочени следните НДНТ-СЕН за случаите на 

изгаряне на слама и други естествени неопасни материали от селското или горското 

стопанство: 

➢ СДС на НДНТ-СЕН за NOx – до 220 mg/Nm3 за съществуващи инсталации с обща 

номинална входяща топлинна мощност между 100 и 300 MW (Таблица 9 на стр. 37); 

➢ СГС на НДНТ-СЕН за NOx – до 180 mg/Nm3 (Таблица 9 на стр. 37); 
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➢ СДС на НДНТ-СЕН за SOx – до 215 mg/Nm3 за съществуващи инсталации, 

изгарящи горива, при които средното съдържание на сяра е 0.1 % тегловни (на суха маса) или 

по-високо (Таблица 10 на стр. 38, забележка 4); 

➢ СГС на НДНТ-СЕН за SOx – до 100 mg/Nm3 за съществуващи инсталации, 

изгарящи горива, при които средното съдържание на сяра е 0.1 % тегловни (на суха маса) или 

по-високо (Таблица 10 на стр. 38, забележка 3); 

➢ СГС на НДНТ-СЕН за HCl – до 25 mg/Nm3 (съгласно забележка 1 към Таблица 11, 

стр. 39 от Решението от 31.07.2017г., за съществуващи инсталации, в които съвместно се 

изгарят биомаса и богато на сяра гориво, горната граница на интервала на НДНТ-СЕН за 

средна годишна стойност за съществуващи инсталации е 25 mg/Nm3); 

➢ СГС на НДНТ-СЕН за HF – под 1 mg/Nm3 за съществуващи инсталации с обща 

номинална входяща топлинна мощност над 100 MW (Таблица 11 на стр. 39); 

➢ СДС на НДНТ-СЕН за прах – до 18 mg/Nm3 за съществуващи инсталации с обща 

номинална входяща топлинна мощност между 100 и 300 MW (Таблица 12 на стр. 40); 

➢ СГС на НДНТ-СЕН за прах – до 12 mg/Nm3 (Таблица 12 на стр. 40); 

➢ СГС на НДНТ-СЕН за Hg – до 5 µg/Nm3. 

В Решението от 31.07.2017 г. не са посочени НДНТ-СЕН за замърсителите СО, метали 

(As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn). 

Както уточнихме по-горе, за замърсителите As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, 

Zn няма приложими НДНТ-СЕН в Решението от 31.07.2017 г. Няма установена НДЕ и в 

Наредбата за големи горивни инсталации. Единствено в Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за 

норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от 

обекти и дейности с неподвижни източници на емисии има посочена НДЕ за замърсителите, но 

съгласно чл. 3 от наредбата, посочените НДЕ не се прилагат за горивни инсталации с 

номинална топлинна мощност по-голяма или равна на 50 MW. Тези замърсители ще се 

контролира в съответствие със заключенията за НДНТ, като за да се гарантира спазването на 

установената норма за КАВ, за инсталацията ще да се наложат следните НДЕ: 

➢ As + Pb + Co + Ni + Se + Zn + Cd + Tl - до 0.5 mg/Nm3 ; 

➢ Sb + Cr + Cu + Mn + V - до 1 mg/Nm3 . 

Съгласно чл. 3 на Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни 

оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, в случай че 

отпадъчните газове от две или повече отделни инсталации се изпускат през един общ комин, 

съвкупността от тези инсталации се счита за една горивна инсталация. Експлоатацията на ПГ 5 

или едновременната работа на ПГ 4 с ПГ 5, се разглеждат като една голяма горивна инсталация 
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с номинална топлинна мощност 148 MW при работа на ПГ 5 или 196 MW при едновременна 

работа на ПГ 4 и ПГ 5. В инсталацията може да се изгаря смес от следните горива: 

➢ до 28.3 t/h въглища в ПГ 5 с номинална входяща топлинна мощност, осигурявана 

от горивото 28 MW или общо 37.5 t/h в ПГ 4 и ПГ 5 с обща номинална входяща топлинна 

мощност, осигурявана от горивото 37 MW; 

➢ до 66.1 t/h слама и други естествени неопасни материали от селското или горското 

стопанство в ПГ 5 с номинална входяща топлинна мощност, осигурявана от горивото 120 MW 

или общо 87.5 t/h в ПГ 4 и ПГ 5 с обща номинална входяща топлинна мощност, осигурявана от 

горивото 159 MW. 

В следващата таблица са представени приложимите НДНТ-СЕН за всяко едно гориво и 

замърсител, и номинална входяща топлинна мощност, осигурявана от всеки вид гориво. В 

колона № 6 са изчислените общи НДЕ за ИУ 2 при експлоатация на ПГ 5/ ПГ 4 с ПГ 5, които са 

изчислени аналогично на емисиите от ИУ 2 до 31.07.2021 г. 

Таблица 3.1.1.5-3 НДЕ на замърсителите от ПГ 5/ ПГ 4 с ПГ 5 към ИУ 2 след изчисленията 

по част 4 на приложение VI към Директива 2010/75/ЕС 

Замърсител Изгаряне на слама и други 

 естествени неопасни материали 

от горското или селското  

стопанство 

Изгаряне на кафяви 

въглища 

Общо за инсталацията 

НДЕ 

[mg/Nm3] 

 

[MW] 

НДЕ 

[mg/Nm3] 

 

[MW] 

НДЕ 

[mg/Nm3] 

 

[MW] 

1 2 3 4 5 6 7 

Прах – СГС на НДЕ 12 120 

159 

14 28 

37 

12 148 

196 

Прах – СДС на НДЕ 18 120 

159 

25 28 

37 

19 148 

196 

SO2– СГС на НДЕ 100 120 

159 

200 28 

37 

119 148 

196 

SO2– СДС на НДЕ 215 120 

159 

250 28 

37 

222* 148 

196 

NOx– СГС на НДЕ 180 120 

159 

180 28 

37 

180 148 

196 

NOx– СДС на НДЕ 220 120 

159 

210 28 

37 

218* 148 

196 

Hg 0.005 120 

159 

0.009 28 

37 

0.006 148 

196 

HCl 25 120 

159 

5 28 

37 

21 148 

196 

HF 0.9 120 

159 

3 28 

37 

1 148 

196 
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* В случаите на едновременна експлоатация на ПГ 4 и ПГ 5, инсталацията ще спазва по-строга НДЕ за 

SO2 и NOx – до 200 mg/Nm3. 

Всички емисии се отнасят за сухи димни газове при нормални условия и 6% съдържание 

на кислород. 

Емисии от ПГ 4: 

ПГ 4, когато се експлоатира самостоятелно, е инсталация с номинална топлинна 

мощност 48 MW. Замърсените газове се изпускат през ИУ № 2. 

Определянето на приложимите НДЕ за горивната инсталация е в обхвата на две наредби, 

както следва: 

➢ до 31.12.2024 г. е в обхвата на Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за 

допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и 

дейности с неподвижни източници на емисии; 

➢ след 01.01.2025 г. е в обхвата на Наредба за ограничаване на емисиите на 

определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (Наредба 

за СГИ). 

 

Приложимите НДЕ за ИУ 2, в случаите на изгаряне на въглища и слама и други 

естествени неопасни материали от селското или горското стопанство  в ПГ 4, са следните: 

➢ до 31.12.2024 г. - Наредба № 1 от 27 юни 2005 г.: 

- НДЕ за прах – до 150 mg/Nm3. Инсталацията ще спазва по-строга НДЕ, която 

съответства на условие 9.2.3 на КР 53-Н1/2014 г. – до 20 mg/Nm3; 

- НДЕ за SO2 – до 2000 mg/Nm3. Инсталацията ще спазва по-строга НДЕ, която 

съответства на условие 9.2.3 на КР 53-Н1/2014 г. – до 200 mg/Nm3; 

- НДЕ за NOx – до 650 mg/Nm3. Инсталацията ще спазва по-строга НДЕ, която 

съответства на условие 9.2.3 на КР 53-Н1/2014 г. – до 200 mg/Nm3; 

- НДЕ за СО – до 250 mg/Nm3.  

➢ След 01.01.2025 г. – Наредба за СГИ: 

- НДЕ за прах – до 30 mg/Nm3 (съгласно таблица 2 от част 1 на Приложение № 1). 

Инсталацията ще спазва по-строга НДЕ – до 20 mg/Nm3; 

- НДЕ за SO2 – 258 mg/Nm3 (изчислено в съответствие с чл. 20). Инсталацията ще 

спазва по-строга НДЕ – до 200 mg/Nm3; 

- НДЕ за NOx – до 650 mg/Nm3. Инсталацията ще спазва по-строга НДЕ – до 200 

mg/Nm3. 
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Всички емисии се отнасят за сухи димни газове при нормални условия и 6% съдържание 

на кислород. 

В Таблица 3.1.1.5-4, Таблица 3.1.1.5-5 и Таблица 3.1.1.5-6 е представена обобщена 

информация за емисиите от различните източници на инсталацията, преди и след реализиране 

на промените. 

Таблица 3.1.1.5-4 Обобщена информация за промяна на НДЕ на емисиите от ПГ 5/ 148 

MW– преди и след реализиране на промените 

Замърсител По КР  

mg/Nm3 

До 31.07.2021 г.  

mg/Nm3 

След 31.07.2021 г.  

mg/Nm3 

Прах 25 21 12 * 

19 ** 

SO2 250 209 119 * 

222 ** 

NOx 200 200 180 * 

200 ** 

СО 250 250 250 

Hg - - 0.006 

HCl - - 21 

HF - - 1 

As + Pb + Co + Ni + Se + 

Zn + Cd + Tl 

- - 0.5 

Sb + Cr + Cu + Mn + V - - 1 

* средногодишна стойност / СГ 

** средноденонощна стойност / СДС 

 

Таблица 3.1.1.5-5 Обобщена информация за промяна на НДЕ на емисиите от ПГ 4 и 5/ 196 

MW – преди и след реализиране на промените  

Замърсител По КР  

mg/Nm3 

До 31.07.2021 г.  

mg/Nm3 

След 31.07.2021 г.  

mg/Nm3 

Прах 20 20 12 * 

19 ** 

SO2 200 200 119 * 

200 ** 

NOx 200 200 180 * 

200 ** 

СО 250 250 250 

Hg - - 0.006 

HCl - - 21 

HF - - 1 

As + Pb + Co + Ni + Se + 

Zn + Cd + Tl 

- - 0.5 

Sb + Cr + Cu + Mn + V - - 1 

* средногодишна стойност / СГ 

** средноденонощна стойност / СДС 
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Таблица 3.1.1.5-6 Обобщена информация за промяна на НДЕ на емисиите от ПГ 4/ 48 MW– 

преди и след реализиране на промените 

Замърсител По КР  

mg/Nm3 

До 31.12.2024 г.  

mg/Nm3 

След 01.01.2025 г.  

mg/Nm3 

Прах 20 20 20 

SO2 200 200 200 

NOx 200 200 200 

СО 250 250 250 

 

От Таблица 3.1.1.5-4 и Таблица 3.1.1.5-5 се вижда, че след реализиране на промените 

ще се намалят или запазят стойностите на емисиите на всички контролирани в момента 

замърсители от дейността на инсталацията.  

Емисиите от ПГ 4 остават без промяна (Таблица 3.1.1.5-6), като след 01.01.2025 г. 

инсталацията ще се приведе в съответствие с изискваният на Наредбата за СГИ. 

МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИТЕ ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРАТА: 

В „Топлофикация Перник“ АД се прилага следния мониторинг на емисиите в 

атмосферата от инсталацията в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

Таблица 3.1.1.5-7 Приложен мониторинг на емисиите във въздуха от ИУ 2, при работа на 

ПГ 5 или ПГ 5 с ПГ 4 

Параметър Честота на изпитване 

NOx Непрекъснат мониторинг 

SOx Непрекъснат мониторинг 

Прах Непрекъснат мониторинг 

СО Непрекъснат мониторинг 

Hg Веднъж годишно  

 

Таблица 3.1.1.5-8 Данни от извършения мониторинг на емисиите във въздуха от ИУ 2, при 

работа на ПГ 5  

Година  

 

Замърсител 

2017 2018 Съответствие  

Да/Не НДЕ 

mg/Nm3 

измерено  

mg/Nm3 

НДЕ 

mg/Nm3 

измерено  

mg/Nm3 

SOx 250 175 250 168 Да 

NOx 200 143 200 140 Да 

СО 250 123 250 99 Да 

Прах 25 1.4 25 2 Да 

Hg - < 0.005 - < 0.005 Да 
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Таблица 3.1.1.5-9 Данни от извършения мониторинг на емисиите във въздуха от ИУ 2, при 

работа на ПГ 5 + 4 

Година  

 

Замърсител 

2017 2018 Съответствие  

Да/Не НДЕ 

mg/Nm3 

измерено  

mg/Nm3 

НДЕ 

mg/Nm3 

измерено  

mg/Nm3 

SOx 200 155 200 154 Да 

NOx 200 148 200 146 Да 

СО 250 142 250 135 Да 

Прах 20 3.6 20 1.5 Да 

Hg - < 0.005 - < 0.005 Да 

 

Таблица 3.1.1.5-10 Данни от извършения мониторинг на емисиите във въздуха от ИУ 2, 

при работа на ПГ 4 

Година  

 

Замърсител 

2017 2018 Съответствие  

Да/Не НДЕ 

mg/Nm3 

измерено  

mg/Nm3 

НДЕ 

mg/Nm3 

измерено  

mg/Nm3 

SOx 200 155 200 154 Да 

NOx 200 148 200 146 Да 

СО 250 142 250 135 Да 

Прах 20 3.6 20 1.5  

Hg - < 0.005 - < 0.005 Да 

Забележка: Софтуера за обработка на данните от СНИ автоматично класифицира 

измерените концентрации в месечния отчет за съвместна работа на ПГ4 и ПГ5 (в съответствие с 

указания от местната РИОСВ) 

Инсталацията на „Топлофикация - Перник” АД ще се приведе в съответствие със 

заключенията за НДНТ 4 съгласно Решението от 31.07.2017 г. и ще се прилага следния 

мониторинг на вредни вещества от ИУ 2: 

Таблица 3.1.1.5-11 Мониторинг на емисиите във въздуха от ИУ 2 при експлоатация на ПГ 

5 или ПГ 5 с ПГ 4, в съответствие с НДНТ 4 

Параметър Честота на изпитване 

NOx Непрекъснат мониторинг 

СO Непрекъснат мониторинг 

SO2 Непрекъснат мониторинг 

Прах Непрекъснат мониторинг 

HCl Не по-малко от две СПИ в рамките на една 

календарна година * 

HF Веднъж годишно * 

Метали и неметали, с изключение на живак (As, Cd, 

Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) 

Веднъж годишно 
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Параметър Честота на изпитване 

Hg Веднъж годишно ** 

* в инсталацията е приложена НДНТ за улавяне на HCl и HF и може да се приема, че нивото на емисиите е 

достатъчно стабилно, съответно да се извършват периодични измервания винаги когато изменение на 

характеристиките на горивото могат да окажат въздействие върху емисиите, но най-малко веднъж годишно. 

** Няма данни за наличие на значими концентрации на живак в състава на горивата. 

3.1.1.6. Емисии в отпадъчните води 

Производствените води от дейността на дружеството се пречистват и са включени 

изцяло в оборотен цикъл. 

Технологичната схема за работа на водите включени в охладителния цикъл за работа на 

турбините не позволява заустването на охлаждащи води в канализацията или повърхностни 

водни обекти. Загубите от изпарение във въздуха се допълват чрез води предварително 

обработени от инсталациите в цех “Химводоочистка”.  

Изградената на площадката канализация е от смесен тип и заустването на шахтите за 

дъждовни води се извършва в канализацията за битово – фекални води. По-голямата част от 

площадката на инсталацията е заета от тревни площи и само незначителна част от падналите 

валежи се оттичат посредством канализационната система за битови отпадни води. 

Водите от абсорбера на СОИ са изцяло в оборот и съответно отпадъчни води не се 

образуват. Гипсовата суспензия се използва при дейностите по техническа рекултивация на 

използвания сгуроотвал. 

Оборотното използване на производствената отпадъчна вода припокрива 

изискванията за НДНТ 13, буква а) на стр. 24 от Решението за НДНТ. 

3.1.1.7. Образуване на отпадъци  

От дейността на инсталацията по Приложение 4 на ЗООС се образуват основно следните 

видове отпадъци в съответствие с класификацията по Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за 

класификация на отпадъците: 

• Сгурия, шлака и дънна пепел от котли с код 10 01 01 – получава се от изгарянето 

на твърди горива (въглища). При максимално натоварване и целогодишна експлоатация с 

гориво въглища, горивната инсталация генерира до 54 300 t/y, 0.032 t/единица продукт; 

• Увлечена (летяща) пепел от изгаряне на твърди горива (въглища) с код 10 01 02  – 

получава се от изгарянето на твърди горива (въглища). При максимално натоварване и 

целогодишна експлоатация, горивната инсталация генерира до 489 000 t/y, 0.285 t/единица 

продукт; 

• Отпадъци в твърда форма от реакция на основата на калций от десулфуризация на 
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димни газове с код 10 01 05 – образува се при работата на газоочистващата инсталация. При 

максимално натоварване и целогодишна експлоатация, горивната инсталация генерира до 

57 000 t/y, 0.033 t/единица продукт. 

С реализацията на ИП и изгаряне на слама и други естествени неопасни материали от 

селското или горското стопанство няма да се промени вида на образуваните отпадъци.  

В Таблица 3.1.1.7-1 е представена информация за количествата образувани отпадъци от 

дейността на инсталацията. 

Таблица 3.1.1.7-1 Данни за образуваните от дейността отпадъци 

Година  

 

Отпадък, код 

По КР 2017 2018 Съответствие  

Да/Не t/MWh t/y t/MWh t/y t/MWh t/y 

10 01 01 0.032 54300 0.010 11843 0.006 7165 Да 

10 01 02 0.285 489000 0.194 236870 0.118 143294 Да 

10 01 05 0.033 57000 0.012 15380 0.010 11975 Да 

В Решението на Европейската комисия за формулиране на заключения за НДНТ за ГГИ 

няма ограничения за отпадъците. 

3.1.1.8. Количествена информация за предлаганата техника 

По-долу е представена информация за техниките, които са приложени на площадката на 

инсталацията и сравнението им с приложимите заключения за НДНТ: 

Единицата продукт, за която се посочват стойностите на консумация/употреба на 

ресурси и емисиите от инсталацията е 1 MWh произведена топлинна енергия. 

Таблица 1 /по Методиката за определяне на НДНТ/ Консумация на ресурси: 

Показател 
Стойност съгласно 

избрана техника 

Стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, 

вкл. приети с Решение на ЕК 

Консумация на вода  

2.84 m3/единица 

продукт 

Няма заключение за конкретна 

стойност, вкл. при съвместно 

изгаряне на въглища и слама и други 

естествени неопасни материали от 

селското или горското стопанство 

Консумация на топлинна енергия 

0.06 MWh/единица 

продукт 

Няма заключение за конкретна 

стойност, вкл. при съвместно 

изгаряне на въглища и и слама и 

други естествени неопасни 

материали от селското или горското 

стопанство 

Консумация на електрическа енергия 0.021 MWh/единица 

продукт 

В BREF няма данни за 

процесите/инсталацията обект на ИП 

Употреба на опасни вещества (суровини,спомагателни материали): 

Хидратна вар  0.0192 t/ед. продукт В BREF няма данни 
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Показател 
Стойност съгласно 

избрана техника 

Стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, 

вкл. приети с Решение на ЕК 

H-предупреждения: 

H315; H318; H335. 

P-препоръки: 

P280, P305+P351+P310, P261 

Употреба на горива: 

Въглища:  В BREF няма ограничения за 

консумацията на горива. Има 

изискване за постигане на 

ефективност при изгаряне на 

горивото:  

- 75÷97% К.П.Д. на нетното 

общо използвано гориво. 

Нетното общо използвано гориво в 

инсталацията на „Топлофикация - 

Перник” АД е значително над 80%, 

което съответства на приетите с 

НДНТ нива на енергийна 

ефективност (Таблица 2 на стр. 29 от 

Решението за НДНТ). 

ПГ 4/ ПГ 5 0.562 t/ед. продукт 

Брикети: 

ПГ 4 / ПГ 5 

0.0064 t/ед. продукт 

 Слама и други естествени неопасни материали 

от селското или горското стопанство 

ПГ / ПГ 5 

 

0.45 t/ед. продукт 

В BREF няма ограничения за 

консумацията на горива. Има 

изискване за постигане на 

ефективност при изгаряне на слама и 

други естествени неопасни 

материали от селското или горското 

стопанство: - 73÷99% К.П.Д. на 

нетното общо използвано гориво. 

Природен газ 

ПГ 3 

 

0.655 Nm3/ ед. продукт 

ПГ 3 не е в обхвата на заключенията 

за НДНТ. 

ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

В точка 3.1.1.5 е представена подробна информация за емисиите, които ще се отделят от 

инсталацията в периодите: 

➢ до 31.07.2021 г. за емисиите от ПГ 4/ ПГ 4 + ПГ 5, в който период инсталацията 

ще се привежда в съответствие с изискванията на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1442 на 

комисията от 31 юли 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники 

(НДНТ) за големи горивни инсталации съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета; 

➢ след 31.07.2021 г. за емисиите от ПГ 4/ ПГ 4 + ПГ 5, в съответствие с 

изискванията на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1442 на комисията от 31 юли 2017 година за 

формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) за големи горивни 

инсталации съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета; 

➢ до 31.12.2024 г. за емисиите от ПГ 4, който е в съответствие с изискванията на 
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Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества 

(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на 

емисии и условията на КР; 

➢ след 01.01.2025 г. за емисиите от ПГ 4, който ще е в обхвата на Наредба за 

ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни 

горивни инсталации (Наредба за СГИ). 

Модели на разпространение на атмосферните замърсители след привеждане 

инсталацията в съответствие с НДНТ – представено е като отделно приложение. 

Към настоящата информация е приложено Математично моделиране и компютърно 

симулиране на разпространението на замърсители, емитирани от организираните източници 

на „Топлофикация - Перник” АД, в приземния атмосферен слой, след реализация на 

инвестиционното предложение. Разгледан е възможно най-тежкия вариант на експлоатация на 

инсталацията, при който се очаква максимални стойности на масовите концентрации на 

замърсителите в атмосферния въздух – едновременна експлоатация на ПГ 4 и ПГ 5 в преходния 

период (до 4 години от публикуването на решението на Европейската комисия или до 31 

юли 2021 г.). За замърсителите прах, SO2, NOx и CO няма промяна в емисиите, поради което не 

са разглеждани. 

Може да се заключи, че изпусканите замърсителите от инсталацията не водят до 

нарушаване качеството на атмосферния въздух съгласно изискванията на Наредба № 12 от 

30.07.10 г. за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, 

въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, Наредба № 11 от 14 май 2007 г. за норми на 

арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух и Наредба 

№ 14 от 23.09.1997 г. за норми на пределно допустимите концентрации на вредни вещества в 

атмосферния въздух на населените места. 
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Приложение 1А към т. 3.1.1 на глава 3 - "Използване на най-добри налични техники" 

Основни групи вредни вещества, съгласно Приложение 8 към ЗООС 

ВАРИАНТ 1 - ИУ 2 ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПГ № 5/ 148 MW: 

В таблиците по-долу са представени емисиите, които ще се изпускат от инсталацията 

след 31 юли 2021 г. В преходния период – до 4 години от публикуването на решението на 

Европейската комисия (до 31 юли 2021 г.), за инсталацията на „Топлофикация - Перник” АД ще 

се спазват следните НДЕ при изгаряне на твърди горива (вж. Таблица 3.1.1.5-4): 

➢ NOx – до 200 mg/Nm3 ; 

➢ SOx – до 209 mg/Nm3 ; 

➢ прах – до 21 mg/Nm3 ; 

➢ СО – до 250 mg/Nm3 . 

Таблица 1. (Приложение 1А) - Общи емисии на вредни вещества (организирани и 

неорганизирани, в т.ч. площни и/или линейни), изпускани в атмосферния въздух от 

инсталацията – вариант 1 /ПГ 5 към ИУ 2/ 

№ Вредни вещества 

Емисионна стойност съгласно 

избрана техника 

Емисионна стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, вкл. приети 

с Решение на ЕК 

[mg/Nm3] [g/h] [g/MWh] [mg/Nm3] 

1. Серни съединения - - - - 

1.1 SO2 (серен диоксид) 119 42840 37 НДНТ-СЕН /таблица 4 и 10 от решението/ при 

изгаряне на: 

- въглища – до 200 mg/Nm3 

- слама и други естествени неопасни материали 

от селското или горското стопанство:– до 100 

mg/Nm3  

вж. Таблица 3.1.1.5-3 

1.2 SO3 (серен 

триоксид) 
- - - - 

2. Азотни съединения - - - - 

2.1 NOx (азотни 

оксиди) 

180 64800 57 НДНТ-СЕН /таблица 3 и 9 от решението/ при 

изгаряне на: 

- въглища – до 150 mg/Nm3 

- слама и други естествени неопасни материали 

от селското или горското стопанство:– до 180 

mg/Nm3 

вж. Таблица 3.1.1.5-3 

2.2 NH3 (амоняк) - - - - 

3. Въглероден оксид 

(CO) 

250 90000 79 Не са посочени НДНТ-СЕН 

4. Летливи органични 

съединения 

- - - 
- 

4.1 Общ органичен 

въглерод 

- - - 
- 

5. Прах (прахообразни - - - - 
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№ Вредни вещества 

Емисионна стойност съгласно 

избрана техника 

Емисионна стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, вкл. приети 

с Решение на ЕК 

[mg/Nm3] [g/h] [g/MWh] [mg/Nm3] 

вещества) 

5.1 Общ прах 12 4320 4 НДНТ-СЕН /таблица 6 и 12 от решението/ при 

изгаряне на: 

- въглища – до 14 mg/Nm3 

- слама и други естествени неопасни материали 

от селското или горското стопанство: – до 12 

mg/Nm3  

вж. Таблица 3.1.1.5-3 

5.2 ФПЧ10 - - - - 

6 Метали и 

съединенията им 

- - - 
- 

6.1 Cd и съединенията 

му 

0.5 180 0.2 Не са посочени НДНТ-СЕН 

6.2 Pb и съединенията му 0.5 180 0.2 Не са посочени НДНТ-СЕН 

6.3 Ni и съединенията му 0.5 180 0.2 Не са посочени НДНТ-СЕН 

6.4 Hg и съединенията 

му 

0.006 2 0.002 - при изгаряне на въглища - до 9 µg/Nm3 за 

съществуващи инсталации - Таблица 7 на стр. 35 

- при изгаряне на слама и други естествени 

неопасни материали от селското или горското 

стопанство:- до 5 µg/Nm3 

6.5 ... (други): 

Tl 

0.5 180 0.2 Не са посочени НДНТ-СЕН 

 Co     

 Zn     

 As     

 Se     

 Sb 1 360 0.3 Не са посочени НДНТ-СЕН 

 Cr     

 Cu     

 Mn     

 V     

8. Cl и съединенията 

му 

21 7560 6.6 НДНТ-СЕН /таблица 5 и 11 от решението/ при 

изгаряне на: 

- въглища – до 5 mg/Nm3 

- слама и други естествени неопасни материали 

от селското или горското стопанство:– до 25 

mg/Nm3  

вж. Таблица 3.1.1.5-3 

9. F и съединенията 

му 

1 360 0.3 НДНТ-СЕН /таблица 5 и 11 от решението/ при 

изгаряне на: 

- въглища – до 3 mg/Nm3 

- слама и други естествени неопасни материали 

от селското или горското стопанство: – < 1 

mg/Nm3 

вж. Таблица 3.1.1.5-3 
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Таблица 1.1 .(Приложение 1А) - Организирани емисии на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от инсталацията – вариант 1 /ПГ 5 към ИУ 2/ 

№ Вредни вещества 

Емисионна стойност съгласно 

избрана техника 

Емисионна стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, вкл. приети 

с Решение на ЕК 

[mg/Nm3] [g/h] [g/MWh] [mg/Nm3] 

1. Серни съединения - - - - 

1.1 SO2 (серен диоксид) 

ИУ 2 

119 42840 37 НДНТ-СЕН /таблица 4 и 10 от решението/ при 

изгаряне на: 

- въглища – до 200 mg/Nm3 

- слама и други естествени неопасни материали 

от селското или горското стопанство:– до 100 

mg/Nm3  

вж. Таблица 3.1.1.5-3 

1.2 SO3 (серен 

триоксид) 
- - - - 

2. Азотни съединения - - - - 

2.1 NOx (азотни 

оксиди) 

ИУ 2 

180 64800 57 НДНТ-СЕН /таблица 3 и 9 от решението/ при 

изгаряне на: 

- въглища – до 150 mg/Nm3 

- слама и други естествени неопасни материали 

от селското или горското стопанство: до 180 

mg/Nm3 

вж. Таблица 3.1.1.5-3 

2.2 NH3 (амоняк) - - - - 

3. Въглероден оксид 

(CO) – ИУ 2 

250 90000 79 Не са посочени НДНТ-СЕН 

4. Летливи органични 

съединения 

- - - 
- 

4.1 Общ органичен 

въглерод 

- - - 
- 

5. Прах (прахообразни 

вещества) 

- - - 
- 

5.1 Общ прах 

ИУ 2 

12 4320 4 НДНТ-СЕН /таблица 6 и 12 от решението/ при 

изгаряне на: 

- въглища – до 14 mg/Nm3 

- слама и други естествени неопасни материали 

от селското или горското стопанство:– до 12 

mg/Nm3  

вж. Таблица 3.1.1.5-3 

5.2 ФПЧ10 - - - - 

6 Метали и 

съединенията им 

- - - 
- 

6.1 Cd и съединенията 

му – ИУ 2 

0.5 180 0.2 Не са посочени НДНТ-СЕН 

6.2 Pb и съединенията му 

– ИУ 2 

0.5 180 0.2 Не са посочени НДНТ-СЕН 

6.3 Ni и съединенията му 

– ИУ 2 

0.5 180 0.2 Не са посочени НДНТ-СЕН 

6.4 Hg и съединенията 

му – ИУ 2 

0.006 2 0.002 - при изгаряне на въглища - до 9 µg/Nm3 за 

съществуващи инсталации - Таблица 7 на стр. 35 

- при изгаряне на слама и други естествени 

неопасни материали от селското или горското 
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№ Вредни вещества 

Емисионна стойност съгласно 

избрана техника 

Емисионна стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, вкл. приети 

с Решение на ЕК 

[mg/Nm3] [g/h] [g/MWh] [mg/Nm3] 

стопанство:- до 5 µg/Nm3 

6.5 ... (други) – ИУ 2: 

Tl 

0.5 180 0.2 Не са посочени НДНТ-СЕН 

 Co     

 Zn     

 As     

 Se     

 Sb 1 360 0.3 Не са посочени НДНТ-СЕН 

 Cr     

 Cu     

 Mn     

 V     

8. Cl и съединенията 

му – ИУ 2 

21 7560 6.6 НДНТ-СЕН /таблица 5 и 11 от решението/ при 

изгаряне на: 

- въглища – до 5 mg/Nm3 

- слама и други естествени неопасни материали 

от селското или горското стопанство: до 25 

mg/Nm3  

вж. Таблица 3.1.1.5-3 

9. F и съединенията 

му– ИУ 2 

1 360 0.3 НДНТ-СЕН /таблица 5 и 11 от решението/ при 

изгаряне на: 

- въглища – до 3 mg/Nm3 

- слама и други естествени неопасни материали 

от селското или горското стопанство: < 1 

mg/Nm3 

вж. Таблица 3.1.1.5-3 

ВАРИАНТ 2 - ИУ 2 ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПГ № 4 и 5/ 196 MW: 

В таблиците по-долу са представени емисиите, които ще се изпускат от инсталацията 

след 31 юли 2021 г. В преходния период – до 4 години от публикуването на решението на 

Европейската комисия (до 31 юли 2021 г.), за инсталацията на „Топлофикация - Перник” АД ще 

се спазват следните НДЕ при изгаряне на твърди горива (вж. Таблица 3.1.1.5-4): 

➢ NOx – до 200 mg/Nm3 ; 

➢ SOx – до 200 mg/Nm3 ; 

➢ прах – до 20 mg/Nm3 ; 

➢ СО – до 250 mg/Nm3 . 
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Таблица 1. (Приложение 1А) - Общи емисии на вредни вещества (организирани и 

неорганизирани, в т.ч. площни и/или линейни), изпускани в атмосферния въздух от 

инсталацията – вариант 2 /ПГ 4 и 5 към ИУ 2/ 

№ Вредни вещества 

Емисионна стойност съгласно 

избрана техника 

Емисионна стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, вкл. приети 

с Решение на ЕК 

[mg/Nm3] [g/h] [g/MWh] [mg/Nm3] 

1. Серни съединения - - - - 

1.1 SO2 (серен диоксид) 119 55454 48 НДНТ-СЕН /таблица 4 и 10 от решението/ при 

изгаряне на: 

- въглища – до 200 mg/Nm3 

- слама и други естествени неопасни материали 

от селското или горското стопанство: до 100 

mg/Nm3  

вж. Таблица 3.1.1.5-3 

1.2 SO3 (серен 

триоксид) 
- - - - 

2. Азотни съединения - - - - 

2.1 NOx (азотни 

оксиди) 

180 83880 73 НДНТ-СЕН /таблица 3 и 9 от решението/ при 

изгаряне на: 

- въглища – до 150 mg/Nm3 

- слама и други естествени неопасни материали 

от селското или горското стопанство: до 180 

mg/Nm3 

вж. Таблица 3.1.1.5-3 

2.2 NH3 (амоняк) - - - - 

3. Въглероден оксид 

(CO) 

 

250 

 

116500 

 

102 

Не са посочени НДНТ-СЕН 

4. Летливи органични 

съединения 

- - - 
- 

4.1 Общ органичен 

въглерод 

- - - 
- 

5. Прах (прахообразни 

вещества) 

- - - 
- 

5.1 Общ прах 12 5592 5 НДНТ-СЕН /таблица 6 и 12 от решението/ при 

изгаряне на: 

- въглища – до 14 mg/Nm3 

- слама и други естествени неопасни материали 

от селското или горското стопанство: до 12 

mg/Nm3  

вж. Таблица 3.1.1.5-3 

5.2 ФПЧ10 - - - - 

6 Метали и 

съединенията им 

- - - 
- 

6.1 Cd и съединенията 

му 

0.5 233 0.2 Не са посочени НДНТ-СЕН 

6.2 Pb и съединенията му 0.5 233 0.2 Не са посочени НДНТ-СЕН 

6.3 Ni и съединенията му 0.5 233 0.2 Не са посочени НДНТ-СЕН 

6.4 Hg и съединенията 

му 

0.006 3 0.003 - при изгаряне на въглища - до 9 µg/Nm3 за 

съществуващи инсталации - Таблица 7 на стр. 35 

- при изгаряне на слама и други естествени 

неопасни материали от селското или горското 
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№ Вредни вещества 

Емисионна стойност съгласно 

избрана техника 

Емисионна стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, вкл. приети 

с Решение на ЕК 

[mg/Nm3] [g/h] [g/MWh] [mg/Nm3] 

стопанство: - до 5 µg/Nm3 

6.5 ... (други): 

Tl 

0.5 233 0.2 Не са посочени НДНТ-СЕН 

 Co     

 Zn     

 As     

 Se     

 Sb 1 466 0.4 Не са посочени НДНТ-СЕН 

 Cr     

 Cu     

 Mn     

 V     

8. Cl и съединенията 

му 

21 9786 8.6 НДНТ-СЕН /таблица 5 и 11 от решението/ при 

изгаряне на: 

- въглища – до 5 mg/Nm3 

- слама и други естествени неопасни материали 

от селското или горското стопанство: до 25 

mg/Nm3  

вж. Таблица 3.1.1.5-3 

9. F и съединенията 

му 

1 466 0.4 НДНТ-СЕН /таблица 5 и 11 от решението/ при 

изгаряне на: 

- въглища – до 3 mg/Nm3 

- слама и други естествени неопасни материали 

от селското или горското стопанство: < 1 

mg/Nm3 

вж. Таблица 3.1.1.5-3 

Таблица 1.1 .(Приложение 1А) - Организирани емисии на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от инсталацията – вариант 2 /ПГ 5 към ИУ 2/ 

№ Вредни вещества 

Емисионна стойност съгласно 

избрана техника 

Емисионна стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, вкл. приети 

с Решение на ЕК 

[mg/Nm3] [g/h] [g/MWh] [mg/Nm3] 

1. Серни съединения - - - - 

1.1 SO2 (серен диоксид) 

ИУ 2 

119 55454 48 НДНТ-СЕН /таблица 4 и 10 от решението/ при 

изгаряне на: 

- въглища – до 200 mg/Nm3 

- слама и други естествени неопасни материали 

от селското или горското стопанство – до 100 

mg/Nm3  

вж. Таблица 3.1.1.5-3 

1.2 SO3 (серен 

триоксид) 
- - - - 

2. Азотни съединения - - - - 

2.1 NOx (азотни 

оксиди) 

ИУ 2 

180 83880 73 НДНТ-СЕН /таблица 3 и 9 от решението/ при 

изгаряне на: 

- въглища – до 150 mg/Nm3 
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№ Вредни вещества 

Емисионна стойност съгласно 

избрана техника 

Емисионна стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, вкл. приети 

с Решение на ЕК 

[mg/Nm3] [g/h] [g/MWh] [mg/Nm3] 

- слама и други естествени неопасни материали 

от селското или горското стопанство: до 180 

mg/Nm3 

вж. Таблица 3.1.1.5-3 

2.2 NH3 (амоняк) - - - - 

3. Въглероден оксид 

(CO) – ИУ 2 

250 116500 102 Не са посочени НДНТ-СЕН 

4. Летливи органични 

съединения 

- - - 
- 

4.1 Общ органичен 

въглерод 

- - - 
- 

5. Прах (прахообразни 

вещества) 

- - - 
- 

5.1 Общ прах 

ИУ 2 

12 5592 5 НДНТ-СЕН /таблица 6 и 12 от решението/ при 

изгаряне на: 

- въглища – до 14 mg/Nm3 

- слама и други естествени неопасни материали 

от селското или горското стопанство:  до 12 

mg/Nm3  

вж. Таблица 3.1.1.5-3 

5.2 ФПЧ10 - - - - 

6 Метали и 

съединенията им 

- - - 
- 

6.1 Cd и съединенията 

му – ИУ 2 

0.5 233 0.2 Не са посочени НДНТ-СЕН 

6.2 Pb и съединенията му 

– ИУ 2 

0.5 233 0.2 Не са посочени НДНТ-СЕН 

6.3 Ni и съединенията му 

– ИУ 2 

0.5 233 0.2 Не са посочени НДНТ-СЕН 

6.4 Hg и съединенията 

му – ИУ 2 

0.006 3 0.003 - при изгаряне на въглища - до 9 µg/Nm3 за 

съществуващи инсталации - Таблица 7 на стр. 35 

- при изгаряне на слама и други естествени 

неопасни материали от селското или горското 

стопанство: до 5 µg/Nm3 

6.5 ... (други) – ИУ 2: 

Tl 

0.5 233 0.2 Не са посочени НДНТ-СЕН 

 Co     

 Zn     

 As     

 Se     

 Sb 1 466 0.4 Не са посочени НДНТ-СЕН 

 Cr     

 Cu     

 Mn     

 V     

8. Cl и съединенията 

му – ИУ 2 

21 9786 8.6 НДНТ-СЕН /таблица 5 и 11 от решението/ при 

изгаряне на: 

- въглища – до 5 mg/Nm3 
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№ Вредни вещества 

Емисионна стойност съгласно 

избрана техника 

Емисионна стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, вкл. приети 

с Решение на ЕК 

[mg/Nm3] [g/h] [g/MWh] [mg/Nm3] 

- слама и други естествени неопасни материали 

от селското или горското стопанство: до 25 

mg/Nm3  

вж. Таблица 3.1.1.5-3 

9. F и съединенията 

му– ИУ 2 

1 466 0.4 НДНТ-СЕН /таблица 5 и 11 от решението/ при 

изгаряне на: 

- въглища – до 3 mg/Nm3 

- слама и други естествени неопасни материали 

от селското или горското стопанство: < 1 

mg/Nm3 

вж. Таблица 3.1.1.5-3 

 

Таблица 1.2 .(Приложение 1А) - Неорганизирани емисии на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от инсталацията – неприложимо. 

Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Таблица 2 /по Методиката за определяне на НДНТ/ 

Показател/Вид замърсител 

Емисионна 

стойност съгласно 

избрана техника 

Емисионна стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, вкл. приети с 

Решение на ЕК 

Органохалогенни съединения и 

вещества, които може да образуват 

такива съединения във водна среда 

- - 

Органофосфорни съединения - - 

Органокалаени съединения - - 

Вещества и смеси с доказани 

канцерогенни свойства 

- - 

Вещества и смеси с доказани 

мутагенни свойства 

- - 

Вещества и смеси, които доказано 

могат да въздействат чрез водната 

среда върху възпроизводството 

- - 

Устойчиви въглеводороди и 

устойчиви и биоакумулируеми 

органични токсични вещества 

- - 

Цианиди - - 

Метали и техните съединения - В BREF Code LCP няма посочени стойности. Не 

се формират отпадъчни води от газоочистването 

на замърсените газове. 

Арсен и неговите съединения - В BREF Code LCP няма посочени стойности. 
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Показател/Вид замърсител 

Емисионна 

стойност съгласно 

избрана техника 

Емисионна стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, вкл. приети с 

Решение на ЕК 

Биоциди и други продукти за защита 

на растенията 

- В BREF Code LCP няма посочени стойности. 

Суспендирани материали 300 mg/dm3 В BREF Code LCP няма посочени стойности. Не 

се формират отпадъчни води от газоочистването 

на замърсените газове. 

Вещества, които водят до 

еутрофикация (по-конкретно нитрати 

и фосфати) 

Фосфати (като Р) : 

15 mg/dm3 
В BREF Code LCP няма посочени стойности. Не 

се формират отпадъчни води от газоочистването 

на замърсените газове. 

Вещества, които имат неблагоприятно 

въздействие върху кислородния 

баланс (и могат да бъдат измервани с 

параметри като БПК, ХПК и др.) 

БПК5 - 500 mg/dm3 

ХПК - 800 mg/dm3 
В BREF Code LCP няма посочени стойности. Не 

се формират отпадъчни води от газоочистването 

на замърсените газове. 

Таблица 3 /по Методиката за определяне на НДНТ/ - попълва се при заустване на отпадъчни 

води в повърхностни водни тела 

Показател/Вид замърсител 
Емисионна стойност 

съгласно избрана техника 

Емисионна стойност/обхват 

стойности съгласно заключения за 

НДНТ, вкл. приети с Решение на 

ЕК 

Вещества в обхвата на Наредба 6/2000 г. 

за емисионни норми за допустимо 

съдържание на вредни и опасни вещества 

в отпадъчните води, зауствани във водни 

обекти (или друга, влязла в сила наредба, 

заменяща посочената) 

Няма заустване на отпадъчни 

води в повърхностни водни 

тела. 

В BREF Code LCP няма посочени 

стойности. Не се формират отпадъчни 

води от газоочистването на 

замърсените газове. 

Други вещества, за които са определени 

ограничения в съответното заключение за 

НДНТ 

- - 

Таблица 4 /по Методиката за определяне на НДНТ/ - попълва се при заустване на отпадъчни 

води в повърхностни водни тела 

Показател/Вид замърсител 
Емисионна стойност 

съгласно избрана техника 

Емисионна стойност/обхват 

стойности съгласно заключения за 

НДНТ, вкл. приети с Решение на 

ЕК 

Вещества, които съгласно нормативната 

уредба са определящи за качеството на 

приемащия отпадъчните води водно тяло 

и се съдържат в отпадъчните води от 

инсталацията, например вещества в 

обхвата на Наредбата за стандарти за 

качество на околната среда на 

приоритетни вещества и някои други 

замърсители 

Няма заустване на отпадъчни 

води в повърхностни водни 

тела. 

- 

Други вещества, за които са определени 

ограничения в съответното заключение за 

НДНТ 

- - 
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Таблица 5 /по Методиката за определяне на НДНТ/ - попълва се при заустване на отпадъчни 

води в канализационни системи на населени места 

Показател/Вид замърсител 
Емисионна стойност, съгласно 

избрана техника 

Емисионна стойност/обхват 

стойности съгласно заключения за 

НДНТ, вкл. приети с Решение на ЕК 

Вещества, в обхвата на Наредба 

7/2000г. за условията и реда за 

заустване на производствени 

отпадъчни води в канализационните 

системи на населените места (или 

друга, влязла в сила нормативна 

уредба, допълваща/заменяща 

посочената) 

рН - 6.5-9 

БПК5 - 500 mg/dm3 

ХПК - 800 mg/dm3 

Неразтворени в-ва - 300mg/dm3 

Азот амониев – 35 mg/dm3 

Фосфати (като Р) 15 mg/dm3 

Нефтопродукти – 15 mg/dm3 

В BREF Code LCP няма посочени 

стойности. Не се формират 

отпадъчни води от газоочистването 

на замърсените газове. 

Други вещества, за които са 

определени ограничения в 

съответното заключение за 

НДНТ 

- - 

Таблица 6 /по Методиката за определяне на НДНТ/ - попълва се при заустване на отпадъчни 

води в подземни води (ако нормативната уредба разрешава такова) 

Показател/Вид замърсител 
Емисионна стойност 

съгласно избрана техника 

Емисионна стойност/обхват 

стойности съгласно заключения за 

НДНТ, вкл. приети с Решение на 

ЕК 

Вещества, забранени за заустване в 

подземни води, съгласно влязла в сила 

нормативна уредба 

Няма заустване на отпадъчни 

води в подземни води. - 

Вещества, които могат да се заустват в 

подземни води, съгласно влязла в сила 

нормативна уредба 

Няма заустване на отпадъчни 

води в подземни води. 
- 

Други вещества, за които са определени 

ограничения в съответното заключение за 

НДНТ 

Няма заустване на отпадъчни 

води в подземни води. - 

Образуване на отпадъци 

Показател Стойност съгласно избрана техника 

Стойност/обхват 

стойности съгласно 

заключения за НДНТ, 

вкл. приети с Решение на 

ЕК 

Количества опасни 

отпадъци, образувани 

при производството – 

генерирани на цялата 

площадка 

Код 13 02 05* нехлорирани моторни, смазочни и масла за 

зъбни предавки на минерална основа (турбинни и машинни 

масла)  –25 t/y 

В BREF Code LCP,2017 

няма посочени конкретни 

стойности 

 Код 13 03 07* нехлорирани изолационни и топлопредаващи 

масла на минерална основа (трансформаторни масла)  – 40 t/y 

 

 Код 13 05 02* утайки от маслено - водни сепаратори – 2 t/y  

 Код 15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни 

вещества или замърсени с опасни вещества (шишета и туби 

от хим. лаборатория) – 0.05 t/y 

 

 Код 16 06 01* оловни акумулаторни батерии – 0.65 t/y  
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Показател Стойност съгласно избрана техника 

Стойност/обхват 

стойности съгласно 

заключения за НДНТ, 

вкл. приети с Решение на 

ЕК 

 Код 17 06 01* изолационни материали, съдържащи азбест – 1 

t/y 

 

 Код 20 01 21* флуоресцентни тръби и други отпадъци, 

съдържащи живак – 0.3 t/y 

 

Количества 

производствени 

отпадъци, образувани 

при производството 

Код 10 01 01 сгурия, шлака, дънна пепел от котли (с 

изключение на пепел от котли упомената в 10 01 04) – 0.032 

t/ед.продукт, 54300 t/y – при изгаряне на въглища 

В BREF Code LCP,2017 

няма посочени конкретни 

стойности 

 Код 10 01 02 увлечена (летяща) пепел от изгаряне на 

въглища - 0.285 t/ ед.продукт, 489 000 t/y – при изгаряне на 

въглища 

 

 Код 10 01 05 - Твърди отпадъци от реакции на основата на 

калций, получени при десулфуризация на отпадъчните 

газове- 0.033 t/ед.продукт, 57 000 t/y 

 

Възможност за 

оползотворяване, 

повторна употреба 

и/или рециклиране 

Провеждат се проучвания за предаване на циментови заводи. 

Част от отпадъците се предават за смесване с шлаки от 

металургични дейности. Продукта е сертифициран като 

материал подходящ в пътното строителство. 

Част от отпадъците се предават за употреба в 

строителството, като добавки за бетон. 

В BREF Code LCP,2017 

няма посочени конкретни 

изисквания 

Количества от други 

отпадъци, за които са 

определени 

ограничения в 

съответното 

заключение за НДНТ 

- - 

Предотвратяване на аварии 

Таблица 8 /по Методиката за определяне на НДНТ/ 

Показател Максимално количество 

Информация в 

заключения за НДНТ, 

вкл. приети с Решение на 

ЕК 

В случай, че предлаганата техника в обхвата на Раздел I 

на Глава седма на ЗООС за предотвратяване на големи 

аварии с опасни вещества – се изброяват веществата от 

Приложение 3 на ЗООС 

Инсталацията не попада в 

обхвата на раздел I на 

глава седма на ЗООС за 

предотвратяване на 

големи аварии с опасни 

вещества 

- 
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3.3. Предоставяне на информация за промяна, определена в т. 3.2. като НДНТ, необходима 

за разрешаването ѝ чрез комплексно разрешително, по реда на Глава седма, раздел 

втори на ЗООС 

3.3.1. Операторът представя таблица със следния обхват и съдържание: 

Изменение в 

резултат от 

промяната 

ДА/НЕ 

 

Аспекти на работа на инсталацията 

НЕ 1. Промяна на използваните термини и съкращения: 

НЕ 2. Изграждане на нови промишлени инсталации/промяна в действащите 

НЕ 2.1. Промяна във вида (включително нови такива) или количество на произвежданите 

продукти 

НЕ 3. Капацитет на новите инсталации 

НЕ 4. Промени в наличния капацитет на действащи инсталации, след реализиране на мярката 

НЕ 5. Промени в СУОС след изпълнение на мярка в действащи и/или изграждане на нова 

инсталация 

ДА 6. Промени в употребата на ресурси, след изпълнение на мярката: 

НЕ - 6.1. консумацията на водата за производствени нужди - за единица продукт; 

НЕ - 6.2. консумацията на енергия (топло- и електроенергия) - за единица продукт; 

ДА - 6.3. вида и/или консумацията на суровините, спомагателните материали и горивата –за 

единица продукт; 

Реализацията на планираните промени ще позволи в инсталацията на „Топлофикация 

Перник “ ЕАД да се изгаря микс от няколко вида гориво - диверсификация на горивната 

база, което ще осигури икономическа стабилност на производствения процес при 

настоящите пазарни условия и очакваното поскъпване на парниковите емисии.  

Промени в горивната база ще има за ПГ 4 и ПГ 5.  

Не се планират промени в работата на ПГ 3. 

В ПГ 4 ще се изгаря допълнително следното гориво: 

➢ до 21.4 t/h слама и други естествени неопасни материали от селското или 

горското стопанство 0.45 t/MWh; 

В горивната камера на ПГ 5 ще се изгаря допълнително следното гориво: 

➢ до 66.1 t/h, 0.45 t/MWh слама и други естествени неопасни материали от селското 

или горското стопанство. 

НЕ 7. Промени в съхранението на суровини, спомагателни материали, горива и продукти. 

ДА 8. Емисии в атмосферата: 

Промените са свързани с планираните промени в горивната база на инсталацията. 

НЕ - 8.1. видът на пречиствателните съоръжения (изграждане на нови такива или 

реконструкция/извеждане от експлоатация на съществуващи такива); 

НЕ - 8.2. ефективността на съществуващите след изпълнение на мярката пречиствателни 

съоръжения, в случай че са поставени условия към ефективността; 

НЕ - 8.3. изискванията за мониторинг на технологичните параметри – контролирани параметри, 

оптимални стойности, честота, оборудване за мониторинг и др. 

ДА 9. Промени в емисиите от точкови източници след изпълнението на мярката: 
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Изменение в 

резултат от 

промяната 

ДА/НЕ 

 

Аспекти на работа на инсталацията 

НЕ - 9.1. изпускащите устройства (изграждане на нови/извеждане от експлоатация на 

съществуващи, промяна във височината и др.); 

НЕ - 9.2. източниците на емисии (въвеждане на нови/преустановяване работата на 

съществуващи); 

НЕ - 9.3. количеството (дебитът) на отпадъчните газове; 

ДА - 9.4. вид и концентрация на вредни вещества в отпадъчните газове; 

ПГ 5 ще се приведе в съответствие с приложимите НДНТ-СЕН съгласно Решението от 

31.07.2017 г., както следва: 

Замърсител По КР  

mg/Nm3 

До 31.07.2021 г.  

mg/Nm3 

След 31.07.2021 г.  

mg/Nm3 

Прах 25 21 12 * 

19 ** 

SO2 250 209 119 * 

222 ** 

NOx 200 200 180 * 

200 ** 

СО 250 250 250 

Hg - - 0.006 

HCl - - 21 

HF - - 1 

As + Pb + Co + Ni + 

Se + Zn + Cd + Tl 

- - 0.5 

Sb + Cr + Cu + Mn + 

V 

- - 1 

* средногодишна стойност / СГ 

** средноденонощна стойност / СДС 

При едновременна работа на ПГ 4 и ПГ 5 инсталацията ще се приведе в съответствие с 

приложимите НДНТ-СЕН съгласно Решението от 31.07.2017 г., както следва: 

Замърсител По КР  

mg/Nm3 

До 31.07.2021 г.  

mg/Nm3 

След 31.07.2021 г.  

mg/Nm3 

Прах 20 20 12 * 

19 ** 

SO2 200 200 119 * 

200 ** 

NOx 200 200 180 * 

200 ** 

СО 250 250 250 

Hg - - 0.006 

HCl - - 21 

HF - - 1 

As + Pb + Co + Ni + 

Se + Zn + Cd + Tl 

- - 0.5 

Sb + Cr + Cu + Mn + 

V 

- - 1 

* средногодишна стойност / СГ 
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Изменение в 

резултат от 

промяната 

ДА/НЕ 

 

Аспекти на работа на инсталацията 

** средноденонощна стойност / СДС 

 

По отношение на ПГ 4 и ПГ 3 не се очакват промени. 

ДА - 9.5. изискванията за мониторинг на отпадъчните газове. 

Инсталацията ще се приведе в съответствие със заключенията за НДНТ 4 съгласно 

Решението от 31.07.2017 г. и ще се прилага следния мониторинг на вредни вещества от 

ИУ 2, при експлоатация на ПГ 5 или ПГ 5 с ПГ 4: 

Параметър Честота на изпитване 

NOx Непрекъснат мониторинг 

СO Непрекъснат мониторинг 

SO2 Непрекъснат мониторинг 

Прах Непрекъснат мониторинг 

HCl Не по-малко от две СПИ в рамките на една 

календарна година * 

HF Веднъж годишно * 

Метали и неметали, с изключение на 

живак (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, 

Se, Tl, V, Zn) 

Веднъж годишно 

Hg Веднъж годишно ** 

* в инсталацията е приложена НДНТ за улавяне на HCl и HF и може да се приема, че 

нивото на емисиите е достатъчно стабилно, съответно да се извършват периодични 

измервания винаги когато изменение на характеристиките на горивото могат да окажат 

въздействие върху емисиите, но най-малко веднъж годишно. 

** Няма данни за наличие на значими концентрации на живак в състава на горивата. 

НЕ 10. Промени в неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, след 

изпълнението на мярката – източници и вид. 

НЕ 11. Емисии на отпадъчни води: 

НЕ - 11.1. видът на пречиствателните съоръжения (изграждане на нови такива или 

реконструкция/извеждане от експлоатация на съществуващи такива); 

НЕ - 11.2. ефективността на съществуващите пречиствателни съоръжения, след изпълнението 

на мярката, в случай че са поставени условия към ефективността; 

НЕ - 11.3. изискванията за мониторинг на технологичните параметри – контролирани 

параметри, оптимални стойности, честота, оборудване за мониторинг и др. 

 12. Промени в емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, след 

изпълнението на мярката: 

НЕ - 12.1. източниците на емисии (въвеждане на нови/преустановяване работата на 

съществуващи); 

НЕ - 12.2. количеството (дебит) на отпадъчните води;  

НЕ - 12.3. показателите за качество на отпадъчните води (вкл. вид и концентрации); 

НЕ - 12.4. точките на заустване на отпадъчните води във водни обекти и/или канализационната 

система на населените места – изграждане на нови/извеждане от експлоатация на 

съществуващи; 

НЕ - 12.5. изискванията за мониторинг на показателите за качество и количество на 

отпадъчните води 
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Изменение в 

резултат от 

промяната 

ДА/НЕ 

 

Аспекти на работа на инсталацията 

НЕ 13. Промени в управлението на отпадъците след изпълнението на мярката: 

НЕ - 13.1. вида или количеството на образуваните на площадката отпадъци; 

НЕ - 13.2. вида или количеството на приеманите за третиране отпадъци; 

НЕ - 13.3. площадките за предварително съхраняване, вкл. максимално количество на 

отпадъците, които могат да бъдат съхранявани на площадките; 

НЕ - 13.4. транспортирането на отпадъците; 

НЕ - 13.5. оползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъци; 

НЕ - 13.6. обезвреждането на отпадъци. 

НЕ 14. Промени по отношение на шума след изпълнението на мярката: 

НЕ - 14.1. звуковата мощност и нивата на шума по границата на площадката и в мястото на 

въздействие, след изпълнението на мярката; 

НЕ - 14.2. изискванията за мониторинг (вкл. честота). 

 15. Промени в опазването на подземните води и почвите, след изпълнението на мярката: 

НЕ - 15.1. пунктове за мониторинг на подземните води и почвите: 

НЕ - 15.2. показателите за качеството на подземните води и почвите; 

НЕ - 15.3. дейностите по опазване на подземните води и почвите от замърсяване; 

НЕ - 15.4. показателите и честота на мониторинга. 

НЕ 16. Промени в предотвратяването и действията при аварии, след изпълнението на мярката: 

НЕ - 16.1. вида и количеството на класифицираните като опасни, съгласно ЗЗВВХВС, вещества 

и смеси; 

НЕ - 16.2. аварийния план. 

НЕ 17. Промени в работата на инсталацията при преходни режими (пускане, спиране, внезапни 

спирания и други), след изпълнението на мярката. 

НЕ 18. Прекратяване на експлоатацията на инсталации или части от тях за определен период 

от време в резултат на изпълнението на мярката. 

НЕ 19. Извеждане от експлоатация на инсталацията, свързана с окончателното прекратяване на 

дейности, демонтиране на съоръжения или комуникации и почистване на терени в резултат 

на изпълнението на мярката. 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА 

Приложение № Наименование на приложението 

Приложение № 1 Математично моделиране и компютърно симулиране на разпространението на 

замърсители, емитирани от организираните източници на „Топлофикация - Перник” АД в 

приземния атмосферен слой 

Приложение № 2 Доказателства за прилагане на най-добри налични техники 

 


