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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ  

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА  

НАЙ-ДОБРИ НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ 

на „Топлофикация - Перник“ АД 

 

„Топлофикация - Перник“ АД експлоатира голяма горивна инсталация в обхвата на т. 1.1 от 

Приложение 4 към ЗООС. Настоящото приложение е изготвено с цел оценка съответствието на 

инвестиционно предложение (ИП) на „Топлофикация - Перник“ АД със заключенията за НДНТ 

съгласно 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. С ИП се предвижда заместване на 

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

селското или горското стопанство – до 87.5 t/h.  

След реализация на планираните промени инсталацията в цялост или части от нея попада в 

следните раздели от Решение 2017/1442 от 31 юли 2017 г.: 

Раздел 1. Общи заключения за НДНТ. 

Раздел 2. Заключения за НДНТ при изгарянето на твърдо гориво. 

Оценката ще бъде направена за всеки от разделите по-горе, които имат пряко отношение към 

приложими заключения за НДНТ: 

1. ОБЩИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ 

НДНТ ИЗБРАНА ТЕХНИКА СЪОТВ. 

НДНТ 

1/стр.12 

С цел подобряване на общите екологични показатели в „Топлофикация - 

Перник“ АД е въведена и се спазва система за управление във връзка с 

околната среда (СУОС), която обединява всички посочени елементи, както 

следва: 

ДА 

i) - ръководството на „Топлофикация - Перник“ АД е ангажирано със СУОС. 

Цялата система е изготвена въз основа на решение на висшето ръководство на 

предприятието и се следи спазването ѝ, чрез докладите от вътрешни одити. 

ДА 

ii) - планирани са значителни инвестиции с цел подобряване на екологичните 

показатели на инсталацията – през последните години в инсталацията са 

инвестирани значителни инвестиции за извършване на основен ремонт на ПГ 

4, основен ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващите 

електрофилтри, изграждане на сероочистваща инсталация и др. 

Планират се и инвестиции за подготовка за изгаряне на алтернативни горива, 

които са с по-ниски стойности на емисиите след изгарянето им в ПГ. 

ДА 

iii) - планирани са необходимите процедури, цели и задачи, заедно с финансово ДА 
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НДНТ ИЗБРАНА ТЕХНИКА СЪОТВ. 

планиране и инвестиции, които са и част от настоящото ИП. 

iv) За инсталацията има изготвен пакет от процедури към СУОС, които се 

изпълняват.  

Участието на служителите е задължително чрез попълване на формуляри, 

преминаване на инструктажи, редовни обучения и т.н. Отговорностите на 

служителите са ясно дефинирани в длъжностните им характеристики. 

ДА 

НДНТ 

1.v) 

Проверка на изпълнението и предприемане на коригиращо действие, като се 

обръща специално внимание на:  

- изготвяне на доклади от извършения мониторинг на околната среда – 

ежегодни доклади от извършен мониторинг на емисии във въздуха, измерване 

на шума по границите на производствената площадка и в местата обект на 

защита и др.; 

- коригиращи и превантивни действия – изготвена е и се прилага писмена 

инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия; 

- поддържане на документация – цялата документация по СУОС се съхранява 

на площадката на предприятието; 

- независимо одитиране – извършват се ежегодни одити на СУОС. 

ДА 

НДНТ 

1.vi) 

Преглед на СУОС и на нейната пригодност, адекватност и ефективност, 

извършван от висшето ръководство; 

Цялата система се преглежда от вътрешен одитор и отделно при ежегодни 

комплексни проверки по КР от контролните органи. След всяка проверка се 

изготвя съответния протокол с опис на коригиращите действия, които трябва 

да се извършат и съответни срокове за изпълнение. 

ДА 

НДНТ 

1.vii) 

Ръководството на „Топлофикация - Перник“ АД и консултантите, които 

изготвят проектите за реконструкции, модернизации и т.н. са в течение с 

всички нововъведения и тенденции в сферата на по-чистите технологии. 

Проектите, които се изготвят и впоследствие изпълняват в централата са в 

съответствие с най-добрите налични техники. Икономическата обстановка 

налага да се търсят възможно най-оптималните решения при планиране на 

нови инвестиционни намерения, при които да се постига баланс между 

икономическите ползи и ползите за околната среда.  

ДА 

НДНТ 

1.viii) 

Обмисляне на въздействието върху околната среда при евентуално извеждане 

от експлоатация на инсталацията още на етапа на нейното проектиране и през 

целия ѝ експлоатационен живот не е приложимо за инсталацията на  

„Топлофикация - Перник“ АД.  

- 
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Преди прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях, се изготвя 

подробен план за закриване на дейностите на площадката или части от тях. 

НДНТ 

1.ix) 

При експлоатация на инсталацията се прилагат секторни ориентировъчни 

показатели, като например ежемесечно следене на нормите за ефективност, 

като: 

- количество ресурси използвани в инсталацията за единица продукт; 

- количество замърсител изпуснат от инсталацията в атмосферния въздух за 

единица продукт; 

- количество замърсител изпуснат от инсталацията във водите за единица 

продукт; 

- количество образувани отпадъци от инсталацията за единица продукт; 

- и др. 

В инсталацията се следят постоянно параметрите на замърсяващите вещества 

изпускани организирано в атмосферния въздух. 

Извършва се контрол на замърсяването на повърхностните водни обекти от 

заустване на замърсени потоци. 

Извършва се контрол на качеството на почвите и подземните води в района на 

инсталацията. 

ДА 

НДНТ 

1.x) 

Осигуряването и контрола на качеството на горивата е гарантирано чрез 

изискването за придружаване на горивата при доставка със съответните 

сертификати и данни от охарактеризирането им – вж. НДНТ 9.  

Документацията показваща качествените характеристики на горивата се 

съхраняват в администрацията на предприятието. 

ДА 

НДНТ 

1.xi) 

План за управление с цел да се намалят емисиите във въздуха и/или във водата 

в условия, различни от нормалните, включително при процесите на пускане и 

спиране е осигурен чрез изготвените: 

- План за мониторинг при анормални режими; 

- Мерки за ограничаване на залпово изпускане на замърсени води; 

- Инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни 

и технически промени 

Допълнителна информация е представена към НДНТ 10 и НДНТ 11. 

ДА 

НДНТ 

1.xii) 

План за управление на отпадъците с цел да се осигури избягването на 

образуването на отпадъци, повторното използване на отпадъци, рециклирането 

или възстановяването им, изпълняват условията на КР. В Условие 11 на КР са 

заложени мерки за осигуряване на законосъобразно третиране на отпадъците в 

синхрон с йерархията при управление на отпадъците. 

ДА 
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НДНТ 

1.xiii) 

Системен метод за идентифициране на потенциално неконтролирани и/или 

непланирани емисии в околната среда, както и за справяне с такива емисии, 

емисии, по специално:  

а) емисии в почвата и подпочвените води от боравенето и съхраняването на 

горива, добавки, странични продукти и отпадъци;  

б) емисии, свързани със самозагряване и/или самовъзпламеняване на горивото 

при съхраняване и боравене 

Изготвени са: 

- Инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни 

и технически промени. 

- План за мониторинг при анормални режими на инсталацията, който включва 

видът, количествата и продължителността във времето на извънредните 

емисии във въздуха, водите или почвите и начините за тяхното измерване и 

контролиране.  

 

НДНТ 

1.xiv) 

Изготвена е Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на 

неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за 

неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за 

ограничаването им. 

Със заповед на изпълнителния директор са указани действията за 

ограничаване на емисиите от прахообразните вещества, генерирани при: 

- извършване на товаро - разтоварна дейност, складиране и работа с твърди 

прахообразни материали; 

- обработка на твърди прахообразни материали (натрошаване, смилане, 

смесване); 

- складиране на твърди прахообразни материали. 

ДА 

НДНТ 

1.xv) 

По отношение управлението на шума, изготвена е работна инструкция, с която 

се определя извършването на собствени периодични измервания на общата 

звукова мощност на площадката, еквивалентните нива на шум в определени 

точки на границата на площадката, еквивалентните нива на шум в мястото на 

въздействие. Установяване на причините за допуснатите несъответствия, 

предприемане на коригиращи действия и тяхното документиране 

ДА 

НДНТ 

1.xvi) 

Изготвена е Инструкции за извършване на периодични проверки за наличието 

на интензивно миришещи вещества на площадката на инсталацията. 

Резултатите от проверките се записват в протоколи. 

ДА 

НДНТ 

2/стр.13 

За инсталацията се определя нетното общо използване на горивото като се 

извършва изпитване за ефективност при пълно натоварване в съответствие със 

ДА 
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стандартите EN, след всяко изменение, което може значително да повлияе 

върху нетния електрически к.п.д. и/или нетното общо използване на гориво, 

и/или нетния механичен к.п.д. на блока. Ако не съществуват стандарти EN, 

НДНТ е използването на стандартите на ISO. 

Изготвена е „Инструкция за измерване или изчисляване на годишното 

производство топлоенергия от инсталацията“. 

НДНТ3/ 

стр.14 

В инсталацията се наблюдават основни параметри на процеса, които имат 

отношение към емисиите във въздуха и водата, като: дебит, съдържание на 

кислород, температура и налягане, влагосъдържание на димните газове.  

Отпадъчни води от третирането на димните газове са изцяло в оборот и 

съответно не е необходимо следенето на дебит, pH и температура. 

ДА 

НДНТ4/ 

стр.14 

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

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

прилага следния мониторинг на вредни вещества: 

1. ИУ 2 при експлоатация на ПГ 5 или ПГ 5 с ПГ 4: 

NOx Непрекъснат мониторинг 

СO Непрекъснат мониторинг 

SO2 Непрекъснат мониторинг 

HCl Веднъж на всеки шест месеца/забележка 13 към НДНТ 4 

HF Веднъж годишно/забележка 10 към НДНТ 4  

Прах Непрекъснат мониторинг 

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 

Изборът на горивата за изгаряне в инсталацията гарантира достатъчно 

стабилно ниво на емисиите  

ДА 

НДНТ5/ 

стр.18 

Неприложимо. Отпадъчни води от третирането на димните газове са изцяло в 

оборот и не се извършва мониторинг на емисиите във водата (няма заустване 

на отпадъчни води от третирането на димните газове). 

- 

НДНТ6/ 

стр.18 

В инсталацията на „Топлофикация - Перник“ АД се прилагат следните 

техники: 

- осигурено е оптимално смесване на горивата, които се изгарят в 

инсталацията чрез предварително смилане на въглищата (чрез мелничната 

система) и сламата и други естествени неопасни материали от селското или 

горското стопанство /НДНТ 6а) 

- извършва се редовна поддръжка на горивната система /НДНТ 6б) 

ДА 
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- въведена е високотехнологична система за управление, вкл. високоефективен 

мониторинг/ НДНТ 6в) 

Операторът има ИП за включване към горивото на слама и други естествени 

неопасни материали от селското или горското стопанство, което съответства с 

политиката на ЕС за ограничаване замърсяването на въздуха с парникови 

газове – НДНТ 6д).  

НДНТ7/ 

стр. 19 

Не е необходимо прилагането на SNCR или SCR за редуциране емисиите на 

азотни оксиди. 

От инсталацията не се отделя амоняк. 

- 

НДНТ8/ 

стр.19 

Приложени са НДНТ за предотвратяване на емисиите във въздуха при 

нормални условия на експлоатация или намаляването им: 

- електростатичен филтър за улавяне на замърсителите прах и метали; 

- инсталация за мокро очистване на димни газове, за улавяне на замърсителите 

прах, метали, SO2, HF, HCl. 

ДА 

НДНТ9/ 

стр.19 

В инсталацията „Топлофикация - Перник“ АД ще се изгарят горива 

придружавани със съответните сертификати и данни от охарактеризирането 

им – вж. по-долу: 

ДА 

i) Ще се извършва първоначално цялостно характеризиране на горивото с 

използване поне на параметрите, изброени по-долу, при съобразяване със 

стандартите EN/ ISO или други международни стандарти: 

- гориво слама и други естествени неопасни материали от селското или 

горското стопанство – ДТИ, влага, пепел, C, Cl, F, N, S, K, Na, метали и 

неметали (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn); 

- гориво въглища - ДТИ, влага, пепел, летливи вещества, свързан въглерод, C, 

H, N, O, S, Br, Cl, F, метали и неметали (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, 

Tl, V, Zn). 

ДА 

ii) Редовно ще се провеждат изпитвания за качеството на горивото, за да се 

провери дали то съответства на първоначалното характеризиране съгласно 

проектните спецификации на инсталацията. 

ДА 

iii) Инсталацията е оборудвана с PI система, чрез която са визуализирани всички 

параметри на горивния процес и се осъществява автоматичен контрол. 

Системата позволява последващо коригиране на настройките на инсталацията, 

когато е необходимо. 

ДА 

НДНТ10/ 

стр.21 

Изготвени са съответните инструкции за действие от страна на персонала в 

случаите на различни от нормалните експлоатационни условия на 

инсталацията. 

ДА 
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За всеки случай, който е различен от нормалните експлоатационни условия на 

инсталацията има изготвена инструкция за действие на персонала, като: 

1. Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която 

осигурява: 

- пускане на пречиствателните съоръжения в действие преди пускане на 

свързаните с тях производствени инсталации или части от тях; 

- спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на 

производствения процес. 

2. Технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и 

спиране на инсталацията, съдържащи необходимите мерки и действия, 

осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси. 

3. Инструкции за документиране на действията и продължителността на 

процесите по пускане и спиране на инсталацията. 

Прилага се и План за мониторинг при анормални режими на инсталацията, 

който включва видът, количествата и продължителността във времето на 

извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране. 

НДНТ11/ 

стр.21 

В инсталацията се прилага План за мониторинг при анормални режими на 

инсталацията, който включва видът, количествата и продължителността във 

времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и 

контролиране. 

ДА 

НДНТ12/ 

стр. 21 

В инсталацията се прилагат техники:  

- НДНТ 12а) в инсталацията е въведена компютърна високотехнологична 

система за управление и оптимизиране на горенето; 

- НДНТ 12 б) инсталацията работи при възможно най-високите стойности на 

налягането и температурата на работата пара, в рамките на ограниченията, 

наложени от мерките за контрол на емисиите на NOх или исканите 

характеристики на енергията; 

- НДНТ 12 г) – минимизирано е вътрешното потребление на енергия;  

- НДНТ 12 е) – предварително подгряване на горивото преди смилането във 

вентилаторните мелници и едновременно подсушаване. 

- НДНТ 12 ж) в инсталацията е въведена високотехнологична система за 

управление; 

- НДНТ 12 р) електростатичните филтри, СОИ и др. са изработени от 

високотехнологични материали, за които е доказано, че могат да издържат 

високи работни температури и налягания; 

- НДНТ 12 о) предварително изсушаване на горивото преди смилането във 

ДА 
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НДНТ ИЗБРАНА ТЕХНИКА СЪОТВ. 

вентилаторните мелници. 

НДНТ13/ 

стр.24 

Оборотното използване на производствената отпадъчна вода в инсталацията 

на „Топлофикация - Перник“ АД припокрива изискванията за НДНТ 13 а) 

ДА 

НДНТ14/ 

стр.24 

Неприложимо за инсталацията на „Топлофикация - Перник“ АД поради 

конфигурацията на съществуващите системи за отвеждане на водите. 

В съответствие с Решението от 31.07.2017г., приложимостта може да е 

ограничена при съществуващи инсталации поради конфигурацията на 

съществуващите системи за отвеждане на водите. 

- 

НДНТ15/ 

стр.24 

Неприложимо. Отпадъчни води от третирането на димните газове са изцяло в 

оборот. Съответно НДНТ-СЕН от Таблица 1 не са приложими към 

инсталацията на „Топлофикация - Перник“ АД. 

- 

НДНТ16/ 

стр.26 

Възможно е отпадъкът от СОИ да се реализира като страничен продукт – гипс, 

което припокрива НДНТ 16 а). 

По отношение на отпадъците, които се образуват от изгарянето на твърди 

горива съществува възможност за оползотворяването им в строителния сектор, 

което е обект на отделни процедури по ЗУО/ НДНТ 16 б). 

За инсталацията на „Топлофикация - Перник“ АД е приложима и НДНТ 16 в) 

оползотворяване на енергия чрез използване на слама и други естествени 

неопасни материали от селското или горското стопанство в горивния микс. 

ДА 

НДНТ17/ 

стр.27 

За инсталацията на „Топлофикация - Перник“ АД са приложени следните 

техники:  

- НДНТ 17 а) оперативните мерки са описани чрез инструкции за поддръжка и 

експлоатация на оборудването, и провеждане на нормален режим на работа; 

- НДНТ 17 б) всяко оборудване, което се подменя в инсталацията, се подменя с 

ниски нива на шум; 

- НДНТ 17 в) местоположението на „Топлофикация - Перник“ АД е такова, че 

между източника и приемника на шума има препятствия – сгради от 

промишлената зона и др. 

- НДНТ 17 г) всички източници на по-високи нива на шума се звукоизолират; 

- НДНТ 17 д) местоположението на инсталацията на „Топлофикация - Перник“ 

АД е такова, че между източника и приемника на шума има шумоизолиращи 

прегради 

ДА 
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2. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ ПРИ ИЗГАРЯНЕТО НА ТВЪРДО ГОРИВО 

2.1. Заключения за НДНТ при изгарянето на въглища 

НДНТ ИЗБРАНА ТЕХНИКА СЪОТВ. 

НДНТ18/ 

стр. 28 

В инсталацията на „Топлофикация - Перник“ АД са предвидени интегриран 

процес на горене, който гарантира висок К.П.Д. на котела и включва първични 

техники за намаляване на NOx (поетапно подаване на въздуха, поетапно 

подаване на горивото), което съответства на НДНТ 18 

ДА 

НДНТ19/ 

стр.28 

С цел да се увеличи енергийната ефективност на изгарянето на въглища, 

НДНТ е използването на подходяща комбинация от техниките, посочени в 

НДНТ 12. 

Нетното общо използвано гориво на инсталацията е много над 80 %, което 

съответства на приетите с НДНТ нива на енергийна ефективност – 75% - 97%. 

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. 

ДА 

НДНТ20/ 

стр. 29 

Предвидени са следните първични техники за предотвратяване/намаляване 

емисиите на NOx, N2O и СО в димните газове съответстващи на НДНТ 20 а): 

- оптимизиране на горенето чрез въвеждане на високотехнологична 

система за управление;  

- степенно подаване на горивото и въздуха, 

Описаните по-горе мерки попадат и в НДНТ 20 б). 

За частта от димните газове падащи се на изгорените въглища ще се спазват 

следните НДНТ-СЕН за замърсителя NOx: 

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

mg/Nm3; 

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

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

ДА 

НДНТ21/ 

стр. 31 

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на 

SOх, HCl и HF е въведена мокра десулфуризация на димни газове, което 

съответства на НДНТ 21 е).  

В инсталацията се използва гориво с ниско съдържание на сяра (слама и други 

естествени неопасни материали от селското или горското стопанство), което 

ДА 
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НДНТ ИЗБРАНА ТЕХНИКА СЪОТВ. 

съответства на НДНТ 21 й). 

НДНТ-СЕН за емисии във въздуха на SOx от изгарянето на въглиша са както 

следва: 

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

експлоатация не по-късно от 7 януари 2014 г.; 

➢ СГС на НДНТ-СЕН за SOx – до 200 mg/Nm3 ; 

НДНТ-СЕН за емисии във въздуха на HCl и HF от изгарянето на въглища са 

както следва: 

- до 5 mg/Nm3 СГС на HCl; 

- до 3 mg/Nm3 СГС на HF. 

НДНТ22/ 

стр. 33 

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на 

прах и метални частици от изгарянето на въглища, в инсталацията на 

„Топлофикация - Перник“ АД е приложена техника: 

- НДНТ 22 а) Електростатичен филтър. 

- НДНТ 22 д) Мокра десулфуризация на димни газове към ИУ 2. 

За частта от димните газове падащи се на изгорените въглища ще се спазват 

следните НДНТ-СЕН за замърсителя прах: 

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

експлоатация не по-късно от 7 януари 2014 г.; 

➢ СГС на НДНТ-СЕН за прах – до 14 mg/Nm3 . 

ДА 

НДНТ23/ 

стр. 34 

С оглед предотвратяване и намаляване на емисиите във въздуха на живак от 

изгарянето на въглища, в инсталацията е приложена следната техника: 

- НДНТ 23 а) Електростатичен филтър. 

- НДНТ 23 г) Мокра десулфуризация на димни газове към ИУ 2. 

НДНТ-СЕН за емисии във въздуха на Hg от изгарянето на въглища са както 

следва: 

- до 9 µg/Nm3 СГС на Hg в димните газове към ИУ 2. 

ДА 

2.1. Заключения за НДНТ за изгарянето на слама и други естествени неопасни 

материали от селското или горското стопанство - валидни са в допълнение към заключенията 

за НДНТ за изгаряне на въглища 

НДНТ ИЗБРАНА ТЕХНИКА СЪОТВ. 

НДНТ// 

стр.36 

С цел предотвратяване или намаляване на емисиите във въздуха на NOх, като 

същевременно се ограничават емисиите във въздуха на СО и N2O от 

изгарянето на слама и други естествени неопасни материали от селското или 

ДА 
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горското стопанство се използва следната техника: 

- НДНТ 24 а) – оптимизиране на горенето чрез въвеждане на 

високотехнологична система за управление. 

НДНТ-СЕН за емисии във въздуха на NOx от изгарянето на слама и други 

естествени неопасни материали от селското или горското стопанство са както 

следва (приложими са към частта димни газове образувани от изгарянето на 

слама и други естествени неопасни материали от селското или горското 

стопанство): 

- до 220 mg/Nm3 средноденонощна стойност (СДС); 

- до 180 mg/Nm3 СГС; 

За СО няма определени НДНТ-СЕН. 

НДНТ25/ 

стр.38 

С оглед предотвратяване и намаляване на емисиите във въздуха на SOх, HCl и 

HF от изгарянето на слама и други естествени неопасни материали от селското 

или горското стопанство се използват следните техники: 

- НДНТ 25 ж) – мокра десулфуризация на димните газове. 

НДНТ-СЕН за емисии във въздуха на SOx от изгарянето на слама и други 

естествени неопасни материали от селското или горското стопанство са както 

следва (приложими са към частта димни газове образувани от изгарянето на 

слама и други естествени неопасни материали от селското или горското 

стопанство): 

- до 215 mg/Nm3 СДС за съществуващи инсталации; 

- до 100 mg/Nm3 СГС. 

НДНТ-СЕН за емисии във въздуха на HCl от изгарянето на слама и други 

естествени неопасни материали от селското или горското стопанство са както 

следва (приложими са към частта димни газове образувани от изгарянето на 

слама и други естествени неопасни материали от селското или горското 

стопанство): 

- до 25 mg/Nm3 СГС за съществуващи инсталации, изгарящи горива, при 

които средното съдържание на хлор е ≥ 0,1 % тегловни (на суха маса) 

(съгласно забележка 1 към Таблица 11 на стр. 39); 

- до 15 mg/Nm3 СГС за съществуващи инсталации, в общия случай на 

изгаряне на слама и други естествени неопасни материали от селското или 

горското стопанство. 

НДНТ-СЕН за емисии във въздуха на HF от изгарянето на слама и други 

естествени неопасни материали от селското или горското стопанство са както 

следва (приложими са към частта димни газове образувани от изгарянето на 

ДА 
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слама и други естествени неопасни материали от селското или горското 

стопанство): 

- < 1 mg/Nm3 СГС за съществуващи инсталации 

НДНТ26/ 

стр. 39 

С оглед на предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха на 

прах и метални частици от изгарянето на слама и други естествени неопасни 

материали от селското или горското стопанство, в инсталацията е приложена 

следната техника: 

- НДНТ 26 а) Електростатичен филтър. 

- НДНТ 26 г) Мокра десулфуризация на димни газове. 

НДНТ-СЕН за емисии във въздуха на прах от изгарянето на слама и други 

естествени неопасни материали от селското или горското стопанство са както 

следва (приложими са към частта димни газове образувани от изгарянето на 

слама и други естествени неопасни материали от селското или горското 

стопанство): 

- до 18 mg/Nm3 СДС за съществуващи инсталации; 

- до 12 mg/Nm3 СГС. 

ДА 

НДНТ27/ 

стр. 40 

С оглед предотвратяване и намаляване на емисиите във въздуха на живак от 

изгарянето на слама и други естествени неопасни материали от селското или 

горското стопанство, в инсталацията е приложена следната техника: 

- НДНТ 27 г) Електростатичен филтър. 

- НДНТ 27 ж) Мокра десулфуризация на димни газове. 

НДНТ-СЕН за емисии във въздуха на живак от изгарянето на слама и други 

естествени неопасни материали от селското или горското стопанство 

(приложими са към частта димни газове образувани от изгарянето на слама 

и други естествени неопасни материали от селското или горското 

стопанство) е до 5 µg/Nm3 СГС. 

ДА 

 


