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I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище  

„Топлофикация – Перник“ АД, със седалище гр. Перник 2303, кв. Мошино, ТЕЦ 

„Република“, ЕИК 113012360 представлявано от Ясен Кацаров – Изпълнителен Директор 

2. Пълен пощенски адрес 

гр. Перник 2303, кв. Мошино, ТЕЦ „Република“. 

3. Телефон, факс и e-mail 

Телефон:     076/588 009 

Факс:      076/588 008 

Ел. поща:     office@toplo-pernik.com; 

4. Лице за контакти 

инж. Борислав Борисов, тел. 076/658 242 факс: 076/588 008 

II. РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

1. Характеристика на инвестиционното предложение: 

Резюме на предложението: 

Настоящото инвестиционно предложение има за цел заместване на част от основното 

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

стопанство, а именно: 

слама от селскостопанско производство на пшеница, ечемик, овес, стебла след жътва на 

царевични и слънчогледови култури, оризови люспи след жътва на оризови култури, стебла от 

хмел, стебла и люспи от добив на бобови култури, стебла от добив на естествен памук и коноп, 

растителни бали от косене на пасища, растителни отпадъци от добив на рапица, дървесни и пелети 

от слънчогледови люспи.  

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

зависимост от количеството и качеството на използваните въглища, заместването им с биогориво 

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 инвестиции, се очаква постигане на значителен икономически ефект от 

разликата в цените на горивата и цените на емисиите. Планираната от страна на оператора замяна 

на част от използваното твърдо гориво със  слама и други естествени неопасни материали от 

селското или горското стопанство съвместно с основното гориво (въглища) на производствената 

площадка на дружеството, без промяна на капацитета на инсталацията.  

Предвижда се използването само на слама и други естествени неопасни материали от 

селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството за 

производството на енергия от такива горива, които не попадат обхвата на Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО) - съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6.  

 

mailto:office@toplo-pernik.com
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а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост 

 ИП не е свързано с увеличаване на засегнатите от съществуващата дейност площи и не 

налага изграждане на нова инфраструктура, на други спомагателни и поддържащи дейности.  

Производителността се запазва изцяло, като ИП ще се осъществи в съществуващата 

горивната инсталация за производство на електрическа енергия на „ТЕЦ Република”, включваща  

ПГ 4 и ПГ 5, без да бъде променян капацитета от 196 MWth и прилаганата  технология, като 

единствената промяна е в това, че част от основното гориво (въглища) ще бъде заместено със 

слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство в процентно 

съотношение за денонощие: 

- 30-100% % въглища – до 70% слама и други естествени неопасни материали от селското 

или горското стопанство 

Изразено в тонове за едно денонощие - 900-3000 тона въглища и до 2100 тона слама и други 

естествени неопасни материали от селското или горското стопанство. 

Изразено в тонове за година – до 900 000 т въглища и 0-693 000 т слама и други естествени 

неопасни материали от селското или горското стопанство. 

В технологично отношение, ТЕЦ „Република“ не предвижда промени в работата на 

инсталацията. Технологията на производство и след промените ще включва същите технологични 

процеси, които се прилагат в момента.     

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения 

ИП е пряко свързано с основния предмет на дейност на централата, а именно за 

производство на електрическа енергия, за която дружеството има издадено КР № 53-Н1/ 2014 г. по 

реда на ЗООС. 

Няма информация за наличие на други съществуващи и/или одобрени подобни ИП, с които 

да е възможно възникването на кумулативно  въздействие по едни и същи качествени емисионни 

показатели.  

В района на „Топлофикация – Перник“ АД няма други горивни инсталации или инсталации 

за съвместно изгаряне. 

ИП е свързано с намаляване на количествата на отпадъчните слама и други естествени 

неопасни материали от селското или горското стопанство, които обикновено се изоставят на 

полето (в горите), което е изцяло с положителна екологична насоченост. 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните 

недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие 

Реализацията на ИП не изисква използването на природни ресурси.  

Използването на допълнителни горива не е свързана с увеличаване на употребата на 

природни ресурси (въглища), както и със засягане на земните недра, почвите и биологичното 

разнообразие.  Напротив, свързано е с намаляване на ползването на природния ресурс – въглища. 
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 г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води 

ТЕЦ „Република“ прилага утвърдени практики за управление на отпадъците, съгласно КР № 

53-Н1/2014 г. Образуваните отпадъци, в резултат от реализацията на ИП, няма да се различават по 

вид и количество спрямо разрешените в цитираното разрешително. Всички образувани отпадъци, 

които не се третират в собствени съоръжения, се съхраняват разделно и предават на фирми, 

притежаващи съответните регистрационни или разрешителни документи, издадени по реда на 

ЗУО. Всички образувани отпадъци се третират, в пълно съответствие с нормативните документи 

по управление на дейностите по отпадъци. 

Следва да се подчертае, че в резултат от реализирането на ИП се очаква намаляване на 

количествата на основните производствени отпадъци с кодове 10 01 01 – сгурия, шлака и дънна 

пепел от котли и 10 01 02 – увлечена/летяща пепел от парогенераторите, поради намаляване на 

количеството на използваните въглища. Предвидените за използване допълнителните горива са с 

по-ниско пепелно съдържание от въглищата.  Ще се запазят начините на обезвреждане и/или 

оползотворяване, съгласно КР № 53-Н1/2014 г.  

Във връзка с ИП и заместването на част от въглищата с алтернативно гориво – слама и 

други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство се очаква количествата 

образувани отпадъци при съвместно изгаряне да е по-малко в сравнение с генерираните количества 

към момента от изгарянето на въглища. Предвижда се генерираните от дейността отпадъци от 

съвместно изгаряне да бъдат предавани на външни фирми до въвеждането в експлоатация на 

съоръжение за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, собственост на Топлофикация 

Перник. 

В ТЕЦ „Република“ се изгаря гориво с качествени показатели, изменящи се в следните 

граници: 

- пепел на работна маса  A¬d = 55 ÷ 65 % 

- влага на работна маса  Wt¬r = 10 ÷ 16 % 

- калоричност   Qi¬r = 1650 ÷ 2300 kcal/kg 

При очаквана минимална калоричност на слама и други естествени неопасни материали от 

селското или горското стопанство около 3000 kcal/kg (12.6 MJ/kg ), в енергийно отношение - 

предвидената добавка към въглищата ще замести до 95 % от основното гориво. 

При прогнозируемо максимално пепелно съдържание в сламата и други естествени 

неопасни материали от селското или горското стопанство до Аd  = 5 % и влагосъдържание Wtr = 20 

%, това означава, в денонощен план, че пепелта от слама и други естествени неопасни материали 

от селското или горското стопанство ще бъде до 20 тона/денонощиe, но ще се намали отделяната 

пепел от въглищата със 750 тона /денонощиe. 

В досега използваното гориво – въглища и брикети пепелното съдържание е в диапазона 55-

65 %, т.е. налице е изключително голям отпадъчен продукт, който може да достига до стотици 

хиляди тонове само за една година.  

В предвидените за изгаряне горива - слама и други естествени неопасни материали от 

селското или горското стопанство пепелното съдържание е под 5 %, при значително по-висока 

калоричност на единица гориво!  

Чрез използването на биомаса се цели  намаляване на количествата използвани горива и 

мащабно намаляване на количествата отпадъци.  
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Пример: Хиляда килограма биомаса след изгарянето „отделя“ топлинна енергия 

съпоставима от изгарянето  на около 1800 килограма местни въглища. 

От изгарянето на горепосоченото количество биомаса ще се генерира пепелен отпадък с 

тегло само 50 килограма,  докато от изгарянето на  1800 килограма местни въглища ще се генерира 

пепелен отпадък с тегло около 990 килограма. Съотношението /намаляване/ на отпадъка е близо 

двадесет пъти.  

На годишна база това би довело до намаляване на основните производствени отпадъци 

/пепел и сгурия/ с минимум 150 000 т. отпадък. 

Намеренията са при използване на значителни количества биомаса рязко да намалее 

генерираното количество твърд отпадък / пепел и сгурия/ и напрактика цялото количество отпадък 

да се оползотворява чрез предаване в циментови заводи, пътно строителство и единствено 

неоползотворените количества да се депонират. 

При употребата на биомаса не се предвижда промяна в съществуващите съоръжения за 

транспорт на отпадъци:  

- по-тежките частици от изгарянето в пещната камера чрез шлаковата вана се извеждат 

от парогенератора и чрез хидротранспорт се насочват към т.нар. черен канал и помпена станция. 

Поради намаленото количество на твърдия отпадък значително ще се облекчи работата на 

шлаковата вана и значително ще се намали количеството на използваната вода за транспорт. 

- по-леките частици от горивния процес съвместно с димните газове се насочват към 

електрофилтри работещи на принцип – наелектризиране на частиците и улавянето им върху 

повърхности с различен електрически заряд.   Намаляването на количеството отпадък /до двадесет 

пъти/ ще доведе до облекчена експлоатация на електрофилтрите, вкл. до намаляване на 

използваната ел. енергия  за работа на съоръженията.  

В резултат от използване на биомаса не се предвижда генерирането на нови видове 

отпадъци и считаме, че наличните съоръжения за извеждане и транспорт на отпадъците ще могат  

да запазят предназначението си без нужда от изменение и ще работят в значително  по – лек 

режим. 

Сгуропепелната маса от слама и други естествени неопасни материали от селското или 

горското стопанство предвид минималните и количества няма да промени качествения състав на 

тази получена от основното гориво.  

По време на изпълнението не се очаква генерирането на производствени, опасни, битови, и 

строителни отпадъци, различни по вид и количество от досега образуваните на площадката.  

Всички образувани отпадъци ще се управляват съгласно утвърдената практика в 

дружеството и в съответствие с нормативните разпоредби. 

Реализирането на ИП няма да доведе до промени в качеството и количеството на 

генерираните от дружеството отпадъчни води, и няма да доведе до противоречие с условията в 

действащото КР. 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда 

Осъществяването на дейността не предполага допълнително замърсяване на средата, нито 

отрицателно въздействие.  
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Напротив - свързано е с желанието на Възложителя за оптимизиране на използването на 

горива в ТЕЦ, като спомогне за намаляване на отпадъчната слама и други естествени неопасни 

материали от селското или горското стопанство, обикновено изоставяна в земеделските и/или 

горските площи. Предвид това не се очаква възникване на дискомфорт за околната среда, а 

напротив - свързано е с екологосъобразно третиране на отпадъчната слама и други естествени 

неопасни материали от селското или горското стопанство и прилагана на йерархията за управление 

на остатъчните от земеделското/горското производство слама и други естествени неопасни 

материали. 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение 

ИП не е свързано с риск от големи аварии или бедствия. За съхраняването на 

допълнителните горива ще се използват наличните, съществуващи складови пространства, в 

рамките на производствената площадка, за която ТЕЦ ”Република“ АД има актуален вътрешен 

авариен план за действия при възникване на бедствия. Планът е съгласуван с компетентните 

органи. 

Дружеството има разработени организационно-технически мероприятия и система за 

организация на персонала, с цел предотвратяване на големи аварии и ограничаване на 

последствията от тях, система за опазване живота и здравето на хората и за опазване на околната 

среда. 

До момента големи аварии не са регистрирани. 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на 

жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето 

Съгласно посоченото нормативно определение, факторите на жизнената среда са: а) води, 

предназначени за питейно-битови нужди; 

б) води, предназначени за къпане; 

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни 

или за хигиенни нужди; 

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; 

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; 

е) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и 

урбанизираните територии; 

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; 

з) курортни ресурси; 

и) въздух. 

ИП няма отношение към изброените фактори, с изключение на въздуха, за който подробен 

анализ и математическо моделиране за разпространение на емисиите на вредни вещества е 

представен в по-долу. По отношение на останалите фактори на жизнената среда не са налице 

рискове за човешкото здраве, произтичащи от потенциални неблагоприятни въздействия върху 

тях. 
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2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

Площадката, на която е разположена Инсталацията за производство на топлинна енергия, е 

ситуирана в имот с идентификатор 55871.514.177 по плана на гр. Перник. Имотът е с обща площ 

267 884 кв.м. и се намира на адрес: гр. Перник, кв. Мошино, ТЕЦ „Република”. Имотът е 

собственост на „Топлофикация – Перник” АД. Не са необходими други допълнителни площи за 

временни дейности във връзка с реализацията на ИП. 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на 

съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към 

ЗООС 

Текущо състояние 

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 № 5 с номинална топлинна мощност 

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

48 MW - основно гориво природен газ, парогенератор № 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.  

Основните цехове в централата са: 

1. Въглеподаване – осигурява приемането, съхранението и подаването на основното гориво - 

въглищата. Успоредно с тези основни дейности се извършват и дейности по определяне на 

количествения и качественият състав на горивото. 

За определяне на качествените показатели на горивото – калоричност, пепелно съдържание, 

влагосъдържание, съдържание на сяра и т.н. в състава на Дружеството функционира акредитирана 

от „БСА” въглищна лаборатория.  

 Доставката на въглищата се извършва посредством: 

- Гумено - транспортни ленти от “Обогатителна фабрика” (ОФ) – Перник, собственост 

на „Мини Открит въгледобив” ЕАД; 

- ЖП вагони и самосвали; 

 Измерването на постъпващите и подаваните за изгаряне въглища се извършва 

посредством 4 (четири) броя лентови везни. Измерването на постъпващите количества въглища 

посредством ЖП вагони се извършва чрез специализирана ЖП везна. Количеството постъпило, 

респективно подадено за изгаряне гориво за последните години е около 550 000 – 650 000 тона.  

При наличието на възможности за пласмент на електроенергия, дружеството има 

възможност да потребява около 830 000 – 950 000 тона за една година. 

Съхранението на въглищата се извършва на открит склад. Подаването на основното гориво 

към бункерите на парогенераторите се извършва чрез гумено – транспортни ленти. Съхранението 

на въглищата преди подаването им към смилащите и прахоприготвящите съоръжения се извършва 

в 8 бункера с обща вместимост 2200 тона. 

Сградите и съоръженията на цеха са разположени в западната част от площадката на ТЕЦ-а. 
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2. Цех “Парогенератори” – основната сграда на цеха е разположена в главния корпус на 

централата. В постоянна експлоатация е парогенератор №5. При авария с ПГ5 заместваща 

мощност е ПГ4.  Парогенератор  №3 е преустроен от гориво въглища на гориво природен газ и се 

експлоатира само в аварийни ситуации с основния топлоизточник ПГ№5 или ПГ№4. През 2015 г. 

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

спомагателно гориво се използва природен газ.  

Конструкцията на парогенераторите е “П” образна с естествена водна циркулация на 

пароводната смес.  

Смилането на въглищата в  парогенераторите се извършва посредством вентилаторни и 

барабанно - топкови мелници. Подаването на горивото за изгаряне в парогенераторите се извършва 

чрез пневмотранспорт.  

За разпалването на парогенераторите и за стабилизацията на горивния процес се използва 

спомагателно гориво – природен газ.  

Като продукт от топлината при горенето на въглищата  се получва прегрята пара с 

параметри: температура – 480-540°С и налягане 6.0-9.4 МРа, която се подава към 3 (три) броя 

турбогенератори с номинална електрическа мощност 105 MW. При съвместната работа на 

парогенераторите значително се увеличава и разхода на вода за охлаждане на спомагателните 

съоръжения и турбогенераторите. 

 

3. Цех “Химически”. 

Сградите и съоръженията са разположени в северната част на площадката на ТЕЦ-а.  

Водата използвана за изпарение в парогенераторите се доставя от яз. Студена и от р. 

Струма.  Преди  подаването на водата в цех “Парогенератори” същата преминава през няколко 

цикъла на очистване, стабилизация и подготовка (филтриране, обезсоляване, омекотяване и др.).  

Инсталацията за производство на омекотена вода е от 1951 год. Оборудването на 

инсталацията се състои от подгревател, реактор-утаители, въздухоотделител, кварцови филтри, 

„Н” и „ОН” филтри, резервоари и тръбно – помпени системи. 

През 1981 год. е въведена в действие нова инсталация за обезсоляване на добавъчната вода с 

производителност 200 м
3
/h. Технологията за обработка е чрез варова декарбонизация, механично 

филтриране, „Н” катиониране и двустепенно „ОН” аниониране, плюс „Н-ОН” филтър със смесено 

действие. Обработените количества води се съхраняват в два резервоара с обеми съответно 500 и 

3000 м
3
. 

Към цеха има изграден неутрализационен басейн, поемащ всички отпадни води от 

съоръженията в цеха (от регенерацията на филтрите и др.). От басейна посредством помпи и 

тръбопровод водите се транспортират в смивните канали на цех “Котелен” и от тях към “Багерна 

помпена станция”, където се смесват с т. нар. „шлам” от ел. филтрите и шлаковите вани на 

парогенераторите и депото за неопасни производствени отпадъци. 

4. Цех “Турбинен”. Съоръженията са разположени в главния корпус на централата. В ТЕЦ-а има 

монтирани и се поддържат в нормална експлоатация три броя турбогенератора с номинална 

електрическа мощност 105 MW. Турбинните агрегати са производство на бивша Чехословакия. 

Охладителната система на турбините (ТГ4 и ТГ5) е изградена като затворен цикъл с два броя 

хладилни кули и по две хладилни циркулационни помпи за всяка турбина. За допълване на 
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загубите от изпарение се използва вода, очистена и стабилизирана по определени показатели в цех 

“Химически”. Освен за допълване определени количества вода се използват и при продухването на 

охладителната система, когато солесъдържанието стане много високо и в резултат от това се 

получават отлагания по повърхностите на охлаждащата система. Топлинната консумация се 

осъществява от две бойлерни уредби с обща мощност 176 Gcal/h и от бойлер-кондензатора на 

турбина №3 с мощност 59 Gcal/h. Топлоенергията с топлоносител вода се използва през 

отоплителния сезон от консуматорите за отопление и битово горещо водоснабдяване. Към днешна 

дата дружеството разполага на практика само с една охладителна кула. При съвместната работа на 

ТГ4 и ТГ5 и използването на само една охладителна кула значително се увеличават загубите от 

изпарение в мантела на кулата. 

Налага се постоянно допълване на загубите с нови количества свежа вода за охлаждане. 

5. Цех “Електрически”. Електрическата част на централата основно е изпълнена от три 

генератора и 5 трансформатора. Генераторите посредством открито разпределително устройство – 

ОРУ (собственост на “НЕК” ЕАД) 110 kV са свързани с електроенергийната система на страната. 

Генератор № 5 е присъединен блоково към ОРУ 110 kV, а генератори № 3 и 4 са присъединени към 

ГРУ 6.3 kV. 

6. Цех “Контролно – измервателни прибори и автоматика”. Персоналът на цеха обезпечава 

поддръжката на оборудването и прибори в централата свързани с визуализацията на основни 

производствени параметри. Разработва и внедрява оборудване за автоматизиране и поддържане на 

оптимални производствено – експлоатационни режими на съоръженията в централата. 

7. Цех „СОИ и ОТНПО” 

Съоръженията и персоналът на цеха обезпечават пречистването на  димните газове от прах 

и серни оксиди и извършват дейностите по транспортирането и депонирането на сгуропепелния 

отпадък.  

Съоръженията за очистване на димните газове и за транспорт на сгуропепелния отпадък се 

намират в непосредствена близост с основния корпус на централата и сградата на цех 

“Парогенератори”. 

Димните газове от процеса на горенето се пречистват от прах чрез електрофилтри. 

Електрофилтъра на парогенератор №5 е подменен с последно поколение ЕСФ доставен от фирма 

“Елво” – Полша. За последователно отичстване на димните газове от ПГ4 е изграден газоход 

между ЕСФ 3 и ЕСФ4. ЕСФ 3 и ЕСФ 4 са реконструирани през 2014 година. След електрофилтрите 

посредством димоходи изгорелите газове се отвеждат до т. нар. „мокър комин” след СОИ. 

Височината му е 80 метра, а диаметъра на изхода – 5 метра. За очистваща димните газове от серен 

диоксид е изградена сероочистваща инсталация. Технологията за очистване е по т. нар. „мокър 

способ”.  

Отпадъкът от горенето на въглища и пречистването на димните газове (пепел, сгурия и 

гипс) се смесват с вода и посредством помпи и тръбопроводи се депонира на депо за промишлени 

отпадъци – сгуроотвал. 

Количеството на отпадъците (пепел,сгурия и гипс) за последните години е около 140 000 - 

290 000 тона.  

Цялото количество вода от сгуроотвала постъпва в тръбопровод за оборотна вода и се 

използва повторно за хидротранспорт. 
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В структурата на цеха се намира и помпена станция на река Струма. Посредством четири 

броя помпи (за експлоатация и резервиране) се осигурява допълване на необходимото количество 

вода за хидроизвоза на отпадъка от работата на централата. 

 8. Система за собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите на вредни вещества 

в атмосферния въздух. 

В инсталацията на „Топлофикация Перник“ АД е въведена система за мониторинг чрез 

извършване на собствени непрекъснати измервания на емисиите в съответствие с Наредбата за 

норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата за 

големи горивни инсталации, Наредбата за реда и начина за измерване на емисиите на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и Инструкция №1 

за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка 

за резултатите от СНИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

обекти с неподвижни източници за следните параметри: прах, SO2, NОх и СО. Съгласно КР № 53-

Н1/2014г. операторът има задължение за извършване на СПИ и по параметър: живак – веднъж 

годишно. Въведената система извършва СНИ и на следните технически параметри: дебит – вход и 

изход, температура, налягане, влага и съдържание на кислород. 

Системите за СНИ позволяват да бъдат разширени за измервания на допълнителните 

емисии при необходимост. 

 Инсталацията на „Топлофикация Перник“ АД експлоатира СОИ по мокър способ за 

очистване на замърсителите SO2, HCl, HF, прах и тежки метали. Съгласно точка 3.2.2.2.1 на BREF 

Code LCP (Таблица 3.10 на стр. 161) при употреба на абсорбционна пречиствателна инсталация се 

осигурява висока степен на очистване на HF (90-99%) и HCl (90-99%).  

След СОИ е монтирана „Система за собствени непрекъснати измервания”. Мястото на 

пробовземане е бетонен комин с височина 82 м., след абсорбер. Изградена е площадка за 

обслужване на измервателните уреди на кота 41.25 м. Над абсорбера /кота 14/ е изградено 

помещение, в което е разположена газ-анализаторната система и бутилки с калибриращи газове. 

Достъпа до уредите е улеснен с масивни стълба и площадка. Преди абсорбера на СОИ също има 

монтирана апаратура за измерване концентрация на серен диоксид и кислород. Средствата за 

измерване са доставени от „Старт инженеринг” АД – гр. София и преобладаващо са производство 

на „АВВ” и „Durag”. Системите за непрекъснати измервания преди и след СОИ са калибрирани от 

акредитирана лаборатория – „Пехливанов инженеринг” ООД – гр. София и са издадени 

необходимите сертификати.  

През 2018 - та година аварии с пречиствателните съоръжения - ЕСФ № 5, ЕСФ № 3 и ЕСФ 

№ 4 не са констатирани. Периодично са извършвани комплексни проверки на техническото им 

състояние.   

Изготвени са инструкции за измерване, изчисляване и документиране на параметрите при 

пускане и спиране на инсталациите за производство на топло и електро енергия. Изготвена е и се 

спазва инструкция за отчитане и документиране на енталпията на топлоносителя. 
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След въвеждането в експлоатация на системата за непрекъснати измервания, преди и след 

СОИ, се извършва непрекъснат мониторинг на дебита на отпадъчните газове и изпусканите 

замърсители - SO2, NOx, прах и CO.  Данните се съхраняват в електронен вид и се предоставят на 

компетентния орган – РИОСВ-Перник всеки месец. За 2018 год. няма превишения на 

контролираните показатели по данни от средноденонощните стойности от месечните 

доклади от СНИ. 

9. Информация за приложените в инсталацията на „Топлофикация Перник“ АД най-добри 

налични техники за редуциране на замърсителите в атмосферния въздух.  

Тези техники са приложими независимо от изгаряното твърдо гориво в горивната 

инсталация.  

При изгарянето на въглища основните замърсители са: фини прахови частици, азотни 

оксиди, серен диоксид и въглероден оксид. Същите са в резултат на съдържащи се във местните 

въглищата пепел  /силициев диоксид и двуалуминиев триоксид/- 55-65 %, азот – 2 %, сяра -1-1.5% 

и въглерод -25-26 %. 

В резултат от горивния процес и окислението се генерират следните замърсители:  

- прахови частици с концентрация на изхода от парогенератора около 144 г/м
3
, след 

електрофилтъра под 20 мг/Нм
3
. 

- серни оксиди с концентрация   4000-5000 мг/Нм3 на вход на СОИ и под 200 мг/Нм
3
 

на изход СОИ. 

- азотни оксиди под 40-150 мг/Нм
3
. 

- въглероден оксид 30-110 мг/Нм
3
. 

В биомасата съдържанието на азот, сяра и пепел е значително по-ниско: 

Замърсител Въглища Биомаса Намаление 

Азот, % 2 0.12-0.54 4 пъти /минимум/ 

Сяра, % 1-1.5 0.014-0.093 16 пъти/минимум/ 

Пепел, % 50-65 1-5 13 пъти/минимум/ 

  

Поради значително по-ниските концентрации на замърсителите в биомасата се очаква: 

- азотни оксиди – под 50 мг/Нм
3
; 

- серни оксиди – под 300 мг/Нм
3
 на вход на СОИ ; 

- прахови частици – под 11 г/м
3 

на изход на парогенератора и облекчена работа на 

електрофилтрите, вкл. драстично намаляване на използваната ел. енергия от 

филтъра. 

В резултат от използването на биомаса няма да се наложи промяна на системите за 

редуциране на емисиите на замърсителите в атмосферния въздух. За очистване на димните газове 

от фини прахови частици електрофилтрите ще работят в облекчен режим и с намалено 

потребление на енергия.  

За очистване на димните газове от серни оксиди СОИ  ще работи  с намален разход на 

реагенти и енергия за работа на помпените агрегати. 

Техники за предотвратяването и/или намаляването на емисиите прах и тежки метали: 

В инсталацията на „Топлофикация Перник“ АД се прилагат следните НДНТ за тези 

замърсители: 



13 

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

подробно описание на приложената техника е представено по-долу; 

 мокра десулфуризация на димните газове (ВАТ 22 „д“/ ВАТ 26/ ВАТ 69, стр. 33/ 39/ 

72 на Решението от 31.07.2017г.) - по-подробно описание на приложената техника е представено 

по-долу в „Техники за предотвратяването и/или намаляването на емисиите SOx, HCl и HF“. С 

мократа десулфуризация се постига намаляване и на вторично образуваните хлороорганични 

замърсители; 

 бързо охлаждане с използване на мокро скруберно очистване (ВАТ 71„б“, стр. 72 на 

Решението от 31.07.2017г.). 

В горивните камери на парогенераторите се поддържат температури в диапазона 1000 -1300 

ºС и продължителен престой на газовете, което гарантира разрушаването на структурата на 

органичните замърсители. След горивната камера димните газове се подлагат на охлаждане чрез 

топлообмен до температура под 200 °С. Температура на газа в ЕСФ е от 160°С до 190°С. В СОИ 

димните газове се подлагат на допълнително охлаждане до температура 58ºС. 

В съответствие с IPPC-BREF Code LCP, 2017 може да се заключи, че инсталацията на 

„Топлофикация Перник“ АД има достатъчно ефективни техники, които да гарантират оптимален 

горивен процес изразяващ се в максимално изгаряне на горивото, при температура над 1300°С, при 

което не се очаква образуването на УОЗ. Следва намаляване на температурата на димните газове 

до граници, при които няма вторично образуване на УОЗ. Съдържанието на сяра в горивото също 

възпрепятства образуването на УОЗ. Дотук това са първични методи за редуциране на 

замърсителите. 

В инсталацията има и вторични методи за пречистване на замърсителите. Експлоатираните 

ЕСФ постигат намаляване на образувалите се УОЗ чрез улавянето им, тъй като при температурния 

режим на димните газове, които преминават през ЕСФ, УОЗ са в твърда форма (игловидни 

кристали). 

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. Схемата е 

представена в точка 3.2.2.1.1 от IPPC- BREF Code LCP, 2017 (Фигура 3.13 на стр. 139). 
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Фигура 2.11-1 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. 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. 

В IPPC- BREF Code LCP, 2017 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/лигнити) - 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. 

Наличието на електростатични филтри е напълно достатъчно условие за постигане на 

приложимите НДЕ/ НДНТ-СЕН за прах и тежки метали, след реализация на ИП. Тук е важно да се 

отбележи, че замяната на част от изгаряното в момента гориво (въглища) с биомаса е първична 
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мярка за намаляване на замърсителите в димните газове от инсталацията. Както изяснихме малко 

по-горе, биомасата (слама и други естествени неопасни материали от селското или горското 

стопанство) съдържа до 50 пъти по-малко пепел (на единица тегло) в сравнение с въглищата. 

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 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; 

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

На следващата фигура е представена принципна технологична схема на мокра СОИ (IPPC- 

BREF Code LCP, 2017 - Фигура 3.18 на стр. 154).  

 
Фигура 2.11-2 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. 

Наличието на СОИ е напълно достатъчно условие за постигане на приложимите НДЕ/ 

НДНТ-СЕН за SOx, HCl И HF, след реализация на ИП. Още повече замяната на изгаряните в 

момента въглища с биомаса ще доведе до намаляване на замърсителите още на вход на 

очистващите съоръжения. 

Предмет на ИП: 

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 работа със слама и други естествени 

неопасни материали от селското или горското стопанство, а само с въглища и брикети. 
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Предвижданията са, след преустройство ПГ4 също да може да изгаря слама и други естествени 

неопасни материали от селското или горското стопанство. 

 

Преустройството на ПГ4 ще включва: 

- преустройство на част от екранните тръби в зоната на монтиране на горелките за 

биомаса. Точните параметри /кота, размери и т.н./ ще бъдат включени в подробния технически 

проект, който ще бъде разработен от специализирана проектантска организация в съответствие с 

нормативната база регламентираща изискванията към проектите на горивните инсталации и при 

спазване на наложените условия от страна на компетентните органи – РИОСВ, РС „ПБЗН“ и т.н. 

- монтиране на горелки  / два или четири броя/ в зависимост от топлотехническите 

изчисления в техническия проект;  

- не се предвижда демонтиране на въглищни горелки; 

- не се предвижда реконструкция на пещната камера на ПГ4; 

- не се предвижда изграждане на инсталация за карбамид – базирана селективна 

некаталитична редукция на азотни оксиди; 

Използването на биомаса съвместно с въглищен прах не води до постигане на високи 

температури и не е предпоставка за наднормени концентрации на азотни оксиди. Използваните 

въглища са със съдържание на азот е около 2 %.  Независимо от това в заданието към техническия 

проект ще бъде поставено условие за провеждане на необходимите изчисления и при 

необходимост монтиране на първични методи за намаляване на концентрацията на азотни оксиди, 

вкл. разработване при необходимост на   горелки със степенно изгаряне на горивото или т.нар. 

вихрови горелки. 

В топлотехниката са валидни общо приети физични закони, които не се влияят от 

състоянието на оборудването, т.е. оборудване, което отговаря на проектната документация 

независимо дали е „старо“ или „ново“ изгаряйки въглища или смес от въглища и биомаса не води 

до разлика в качеството на горивния процес. В процеса на производство на топлинна енергия и 

прегрята пара в парогенератор 4 основно влияние оказва процеса на отделяне на топлинна енергия 

от окисляването на горивата, независимо от техния вид.  

Важно е да се отбележи, че  при преустройството на ПГ4 и замяната на мазутните с газови 

горелки е подобрен режима на производство на топлинна енергия. Монтирането на газовите 

горелки /през 2013 г./ в съществуващия ПГ4 не е намалило възможностите на парогенератора да 

произвежда прегрята пара, а напротив горивния процес е по – стабилен, с отсъствие на пулсации в 

пещната камера. 

ПГ4 както всеки енергиен котел е проектиран за екзотермични процеси в пещната камера и 

използването на биомаса не е предпоставка за пречки при работата на съоръжението. 

ИП предвижда монтиране на шредер /дробилка/ за предварително третиране - раздробяване 

на слама /биомаса/. Предварителните разчети показват, че за разполагане на шредера ще са 

необходими до 1500 м2,  вкл. склад за биомаса /бали/, самият шредер и площадки за обслужване на 

машината. Възможни местоположения са налични свободни площи източно и северно от 

съществуващия склад за въглища или в непосредствена близост до ПГ4 и ПГ5. Точното 

местоположение ще се определи в техническия проект, като същият ще бъде съобразен с 

изискванията на нормативната база и контролните органи. Планираният капацитет на шредера е до 

80 т/ч. В оптимални експлоатационни условия очакваме този капацитет да бъде 40-60 т/ч. 
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Примерни технически данни на дробилката /шредера/ за биомаса  - ТИП RB 132 са:  

- височина – 3000 mm; 

- широчина – 1500 mm; 

- дължина – 9790 mm; 

- платформа с бариера: 

- височина – 1150 mm; 

- широчина – 700 mm; 

- дължина – 6500 mm; 

- главен двигател 3 kW моторедуктор тип – OMP 132 1/149,5 100B5 STM; 

- лагери UCF 210 – 2 бр. и  UCF 212 – 2 бр. 

- общо тегло – 2400 kg. 

Дробилката /шредера/ е предназначена за раздробяване на компресирана или свободна 

суровина (слама и материали от селското или горското стопанство). Подаваната за раздробяване 

суровина трябва да има съдържание на влага до 12-16% и не трябва да съдържа замърсители 

(камъни, метали, въжета и други нежелани замърсители). Скоростта на въртене на барабана 

регулира производителността на дробилката, която е проектирана така, че скоростта на ротора да 

не надвишава 1000 оборота в минута. Най-висока производителност със свободния материал се 

постига, когато пълнежът е достатъчно голям, за да се побере в резервоара на съоръжението. 

Поради малката мощност на двигателя и капсулованата камера за смилане не се очакват 

наднормени шумови емисии от работата на дробилката. 

Прогнозното годишно количество слама и други естествени неопасни материали от 

селското или горското стопанство за изгаряне ще бъде до 693 000 т. : 

Годишните количества слама и други естествени неопасни материали от селското или 

горското стопанство, които ще се третират не могат да бъдат разчетени по  количество, тъй като 

ще варират според наличието им на пазара за всяка година. Няма да се допуска превишаване на 

предвидения годишен капацитет. 

ИП не налага значителни технологични и конструктивни промени в 

парогенераторите.  

Горивната смес, включваща биомаса, ще бъде подавана за изгаряне в съществуващите 

съоръжения. От площадката за съхранение, към шредера биомасата ще се подава механизирано 

чрез челен товарач. След смилането на биомасата същата ще се подава чрез пневмотранспорт към 

пещните камери на парогенераторите. Не се предвижда смляната биомаса да се третира /съхранява, 

транспортира и т.н/ след смилането. Същата ще се подава директно за изгаряне в 

парогенераторите. 

В пещната камера на котлите се реализира горене при високо топлинно натоварване, 

респективно високи температури. При средна калоричност на изгаряното в котлите на ТЕЦ 

„Република“ гориво – въглища Q ~2000 kcal/kg ( 8.4 MJ/kg) теоретично изчислената адиабатната 

температура в пещта е 1390 
о
С, при средно експлоатационен коефициент на излишък на въздух в 

края на пещта алфа=1.1. 
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При това положение действителната температура на продуктите на горене в пещта на 

котела е в диапазона 1340 ÷ 1360 
о
С, в зависимост от товара на котела. При тези температури се 

осъществява интензивно изгаряне на подаваните въглища и/или продукти от биомаса. 

Основните процеси при третиране на биомасата ще бъдат: 

- приемане на горивото; 

- механизирано разтоварване на горивото; 

- съхранение на горивото; 

- подаване на горивото за смилане към шредера; 

- подаване на смляното гориво към ПГ4 и/или ПГ5.  

Не се предвижда съхранение на смляното гориво, т.е. същото ще се подава незабавно за 

изгаряне.  

Балирани остатъци от земеделско производство ще се доставят 1/3 с автомобилен транспорт 

и 2/3 с ж.п. транспорт. Отпадъчна слама и други естествени неопасни материали от селското или 

горското стопанство ще се доставят със саморазтоварващи се ремаркета. Броя и честотата на 

курсовете на транспортните средства доставящи суровината ще се определя от ротацията на 

запасите. Съхранението на биомасата ще се извършва на обособена открита площадка, която ще се 

намира в непосредствена близост до сградата на цех „Парогенератори“. На площадката ще се 

обособят зони за разтоварване и  съхранение на биомасата по видове. Предвижда се площадката да 

е с приблизителна площ около 2500 кв.м. Предвижда се на входа на площадката 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 слама и други естествени неопасни материали от селското или 

горското стопанство се предвижда да бъде до 90 дни за балирана слама и други естествени 

неопасни материали от селското или горското стопанство и до 30 дни за раздробена слама. 

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

монтирането на нови съоръжения. 

За ограничаване и недопускане на аварийни ситуации и на емисии на твърди прахообразни 

вещества при съпътстващите дейности се планират следните мерки:  

- оптимизиране на условията за товарене и разтоварване чрез намаляване на височината на 

разтоварване; 

- използване на подходящо оборудване; 

- използване на ветроупорни прегради при товарене и разтоварване на открито; 

За избягване на самозапалване и осигуряване на оптимални условия на съхранение от 

решаващо значение се явява контролирането на влагата. 

Обекта ще бъде обезпечен с противопожарни табла и противопожарни хидранти. 

Получаваната биомаса след разтоварването ще бъде подреждана в пирамиди, като  ще бъдат 
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спазени  противопожарните отстояния от пирамида до пирамида. На площадката ще бъдат 

подсигурени пътища за подход и изход.    

Количествата на изгорената слама и други естествени неопасни материали от селското или 

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

наличните на склад количества. Доставяното биогориво 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.  

Мониторинг 

На Инсталацията за съвместно изгаряне на „Топлофикация Перник“ АД ще се извършват 

следните измервания на емисиите съгласно изискванията на Наредба за норми за допустими 

емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни 

инсталации: 

- СНИ на емисиите на общ прах, азотни оксиди, серен диоксид, въглероден оксид; 

Методите и средствата за измерване на емисиите на вредни вещества са съгласно утвърдени 

стандарти. Инсталацията на „Топлофикация Перник“ АД е в обхвата на Приложение 4 на ЗООС и 

се прилагат най-добри налични техники. Най-добрите налични техники по отношение 

извършването на мониторинг на емисиите във въздуха са описани в BAT 4 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. В съответствие с ВАТ 4 стандартите за 

извършване на за непрекъснати измервания са EN 15267–1, EN 15267–2, EN 15267–3 и EN 14181 за 

параметрите: NOx и CO и допълнително стандарт EN 14791 за SO2 и стандарти EN 13284–1 и EN 

13284– 2 за прах. 

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 II.3-1 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 

Hg Веднъж годишно ** 
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* 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. 

ИП не е свързано с употребата и съхранението на опасни химични вещества и смеси. 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура 

Съществуващата пътна инфраструктура няма да се променя, тъй като е удобна и напълно 

достатъчна за нуждите на инвестиционното предложение. 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване 

ИП не е свързано с извършване на строителни дейности. 

За реализацията на ИП ще се извърши доставка и монтаж на шредерна машина за слама.  

След реализацията на ИП ще се извършва своевременно оползотворяване на получаваното 

биогориво. 

6. Предлагани методи за строителство 

В настоящото ИП не се предвиждат строителни дейности. Ще се извършат монтажни 

работи изразяващи се в монтаж на един брой шредер за слама и опционално един въздушен 

компресор. Точното местоположение на въздушния комперсеор ще се определи в техническия 

проект. Компресора ще бъде в непосредствена близост с шредера и сградата на цех 

„Парогенератори“. За шумоизолация на съоръжението ще бъде изградена сграда от метална 

конструкция и сандвич панели. 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 

       С реализирането на инвестиционното намерение ще бъдат постигнати следните цели: 

- Осигуряване на алтернативни горива за производство на енергия с добри 

технологични показатели; 

- Намаляване на използваните количества полезни изкопаеми горива, използвани за 

производство на енергия; 

- Ограничаване емисиите от парникови газове в резултат от редуциране използваните 

количества изкопаеми горива; 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи 

информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за 

разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко 

разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях 

Площадката, на която е разположена Инсталацията за производство на топлинна енергия, е 

ситуирана в имот с идентификатор 55871.514.177 по плана на гр. Перник. Имотът е с обща площ 

267 884 кв.м. и се намира на адрес: гр. Перник, кв. Мошино, ТЕЦ „Република”. Имотът е 

собственост на „Топлофикация – Перник” АД. 
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Фиг. 1. Местоположение на ТЕЦ Република – М 1: 62 500 

 

Квартал Мошино се намира на около 1200 м североизточно от централата, а северозападно 

от нея на около 1500 м се намира квартал Тева. 

 

 

Фиг. 2 Схема на ТЕЦ “Република” и топлопреносната мрежа  

 

Разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа са представени на 

следващата фигура. Най-близките защитени зони (по смисъла на ЗБР) до площадката на обекта са : 
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- Защитена зона Острица, с площ 44295 дка, BG0001375 – границите на зоната отстоят на 

около 4.5 km км южно от ТЕЦ Република.  

- Защитена зона Витоша – защитена зона по Директива за птиците, която припокрива 

защитена зона по Директива за местообитанията с площ 271021 дка, BG0000113 – границите на 

зоната отстоят на около 7 km източно от обекта; 

 

Реализацията на ИП няма да въздейства пряко върху местообитанията на представителите 

от флората и фауната обект на защита.  

 

 
фигура 3 Разположение на ТЕЦ Република  спрямо най-близките защитени зони 

Обектите, подлежащи на здравна защита и отстоянията до тях са представени в т. ІV.1.1., 

по-долу 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение 

„Топлофикация Перник” АД е собственик на разглежданата производствена площадка в 

индустриалната зона на гр. Перник. Инвестиционното предложение се разполага на територията на 

„Топлофикация Перник” АД и не изисква ново земеползване или зониране съобразно одобрени 

планове. 

 

10. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени 

зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа 

Площадката на ТЕЦ „Република” не е в близост и не оказва влияние на защитени 

територии. В близост до обекта, подлежащ на оценка, няма чувствителни зони, уязвими зони и 

санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно водоснабдяване или на минерални 

води.  Отстоянията до Националната екологична мрежа са представени по-горе. 
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11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство) 

 Реализацията на ИП не е свързана с добив на строителни материали, изграждане на нов 

водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство. 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение 

Уведомяване на КЕВР във връзка с издадените лицензии на Дружеството. 

 

III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ 

ДА ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕСТАБИЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, ПОРАДИ КОЕТО ТЕЗИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-КОНКРЕТНО: 

1. Съществуващо и одобрено земеползване 

Инвестиционното предложение се разполага на територията на „Топлофикация Перник” 

АД, в индустриалната зона на гр. Перник и не изисква ново земеползване или зониране съобразно 

одобрени планове. Разглежданата площадката е с начин на трайно ползване: Производство на 

топлоенергия. 

2. Мочурища, крайречни области, речни устия 

ИП няма връзка с мочурища, крайречни области или речни устия.  

3. Крайбрежни зони и морска околна среда 

Реализацията на ИП не засяга крайбрежни зони и морска околна среда.  

4. Планински и горски райони 

Реализацията на ИП не засяга планински и горски райони.  

5. Защитени със закон територии 

Реализацията на ИП не засяга защитени със закон територии.  

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа 

Реализацията на ИП не засяга елементи от Националната екологична мрежа.  

7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност 

Районът е с ниска биоценотична стойност. Имотът е в отдавна урегулирана, урбанизирана 

територия с действащо предприятие, под силно антропогенно влияние, с висока степен на 

толерантност и липса на редки и уникални ландшафтни елементи. 

В района няма обекти с историческа, културна или археологическа стойност.  
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8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи 

на здравна защита 

С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати  територии и/или зони и обекти 

със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. 

 

IV. ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 

ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ 

ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 

културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, 

биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии 

 

1.1. Въздействие върху населението и човешкото здраве 

1.1.1. Здравно състояние на населението 

А) Обхват на анализа 

Инвестиционното предложение е предвидено за осъществяване на територията на 

„Топлофикация Перник” АД, в индустриалната зона на гр. Перник, в имот с идентификатор 

55871.514.177 по плана на гр. Перник. Имотът е с обща площ 267 884 кв.м. и се намира на адрес: 

гр. Перник, кв. Мошино, ТЕЦ „Република”.  

ТЕЦ “Република” към „Топлофикация Перник” АД е съществуващо предприятие за 

производство на електроенергия, топлоенергия с пара и гореща вода за производствени нужди, 

отопление и битово-гореща вода и топлопренасяне с основни енергетични източници – твърдо 

гориво и природни ресурси - вода.  

Площадката се намира в промишлената зона на гр. Перник, отдалечена на около 1100-1200 

м (по въздушна линия) източно от най – близката жилищна постройка на град, или по-точно 

квартал Мошино се намира на около 1200 м североизточно от централата, а северозападно от нея 

на около 1500 м се намира квартал Тева. Изпускащите устройства на инсталацията отстоят на 

разстояние около 1000 м от най-близките жилищни райони.  

Предвид това населението е подложено на въздействията на ТЕЦ от дълги години основно 

чрез изпускане на вредни вещества в атмосферния въздух. През последните години дружеството е 

предприело редица действия за намаляване на тези замърсявания, като изпълнява наложените 

индивидуални емисионни ограничения по отношение на атмосферния въздух. 

Б) Обекти, подлежащи на здравна защита 

Съгласно Наредбата за ОВОС, §1, т. 3. "Обекти, подлежащи на здравна защита" са 

жилищните сгради, лечебните заведения, училищата, детските градини и ясли, висшите учебни 

заведения, спортните обекти, обектите за временно настаняване (хотели, мотели, общежития, 

почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения 

(плувни басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни 
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паркове, аквапаркове и др.), както и обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от 

допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни. 

Предвид това, в обхвата на изпускащите устройства попадат следните обекти на здравна 

защита: 

1) Шест училища и две детски градини, като най-близко разположеното училище е на 

разстояние по права въздушна линия 1 000 метра. Останалите учебни заведения са на разстояние 

от 1300 до 1 900 метра. На следващата фигура са представени местоположенията на учебните 

заведения спрямо ТЕЦа. 

 

2) Два медицински центъра, като най-близко разположеният е на разстояние по права 

въздушна линия 900 метра, а другият е на 1 500 метра. На следващата фигура са представени 

местоположенията на медицинските центрове  спрямо ТЕЦа. 

ТЕЦ 

Република 
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3) Производствената база на „Сани- Конс Тодорови” СД, за производство на пшенични и 

царевични продукти под марките „Зайо Байо“ и „Зрънчо“, се намира на около 500 метра по права 

въздушна линия. Следва да се отбележи, че тази база е получила Удостоверение за регистрация на 

обект за производство на храни от Агенцията за безопасност на храните през 2011 г., т.е. в 

условията на работещата ТЕЦ.  

На следващата фигура е представено местоположението на производствената база спрямо 

ТЕЦа.  

 

ТЕЦ 

Република 
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В) Анализ на здравно-демографските показатели на населението 

За анализа са ползвани статистически данни за последните 5 години – 2013-2017 г., 

публикувани на интернет страницата на Националния статистически институт, като са съобразени 

и данните от проекта и от екологичната оценка на Общия устройствен план на Община Перник. 

 

Численост на населението 

Броят на населението на гр. Перник към 31.12.2017 г. (по данни на НСИ) е 73 638 души 

(35 325 мъже и 38 313 жени). За сравнение населението в Община Перник към същата дата е 89 432 

души – или над 82% от населението на общината живее в гр. Перник, в Област Перник – 122 421, а 

в страната - 7 050 034 души.  

В следващата таблица са представени данни за населението на общината, областта и 

страната за 5-годишния период 2013-2017 г.: 

Таблица Численост на населението на Община Перник, Област Перник и страната за периода 

2013-2017 г. 

Година Статистически 

район 

Общо Мъже Жени В градовете В селата 

2013 

 

Община 

Перник 

93 890 45 675 48 215 79 597 14 293 

Област Перник 128 696 62 915 65 781 101 578 27 118 

България  7 245 677 3 524 945 3 720 732 5 291 675 1 954 002 

2014 

 

Община 

Перник 

92 544 44 988 47 556 78 435 14 109 

Област Перник 127 048 62 062 64 986 100 254 26 794 
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Година Статистически 

район 

Общо Мъже Жени В градовете В селата 

България  7 202 198 3 502 015 3 700 183  5 267 480 1 934 718 

2015 

 

Община 

Перник 

91 240 44 281 46 959 76 991 14 249 

Област Перник 125 456 61 250 64 206 98 365 27 091 

България  7 153 784 3 477 177 3 676 607 5 227 182 1 926 602 

2016 

 

Община 

Перник 

90 195 43 755 46 440 76 244 13 951 

Област Перник 123 770 60 413 63 357 97 316 26 454 

България  7 101 859 3 449 978 3 651 881  5 204 385 1 897 474 

2017  
 

Община 

Перник 

89 432 43 267 46 165 75 743 13 689 

Област Перник 122 421 59 646 62 775 96 647 25 774 

България  7 050 034 3 422 409 3 627 625  5 181 755 1 868 279 

Данните за числеността на населението дават възможност да се направят следните анализи 

и изводи: 

 За Община Перник се запазва трайната тенденция към постоянно намаляване на 

населението, характерна и за областта и за страната. За анализираният 5-годишен период 

населението на Община Перник е намаляло с около 4,8%, което е над стойността на този 

процент за областта – 3,8% и за страната – 2,7%. Засилената емиграция извън страната и 

миграцията към по-големите населени места в областта, както и обезлюдяването в селата се 

очертават като причини за сериозни изменения на демографската структура в областта; 

 Съотношението между жени и мъже е с почти еднакви стойности с това за областта и 

страната – 0,94, при стойност 0,95 за областта и за страната; 

 Близо 85% от населението на общината е в градовете, което сравнено с данните за областта 

(79%) и страната (73%) показва, че процентът на градското население в областта и страната 

е по-нисък. Неравномерното разпределение на населението води до ограничаване на 

достъпа до медицинска помощ в малките населени места и е една от причините за закриване 

на болници в тях. Основни причини за неравномерното население са географските 

особености на областта, икономическите условия, социалния статус и промените в начина 

на живот. 

 

Раждаемост  

Ниската раждаемост е основен фактор за намаляването на броя на населението. Данни за 

броят раждания за общината, областта и страната, са представени в следващата таблица: 

Таблица Брой раждания (живородени) за периода 2013-2017 г. 

Статистически 

район 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Община Перник  703 703 665 738 718 

Област Перник  942 939 879 950 922 

България  66 578 67 585 65 950 64 984 63 955 
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Таблицата и статистическите данни за останалите общини в областта показват, че Община 

Перник е с най-високи показатели по раждаемост за областта – 77,9% от ражданията в областта са 

в Община Перник (резултат и от това, че е най-населената община в областта). Като цяло 

показателят варира през годините, но в края на отчетения период – 2017 г. броят на ражданията е с 

15 по-висок в сравнение с 2013 г. 

 

Обща смъртност 

Данни смъртността за (брой умирания) за периода на анализ са представени в следващата 

таблица: 

Таблица Брой умирания за периода 2013-2017 г. 

 

Статистически 

район 

Пол  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Община Перник  мъже 758 772 755 757 789 

жени 702 676 697 672 685 

Област Перник  мъже 1229 1262 1299 1269 1285 

жени 1153 1104 1155 1126 1160 

България мъже 54 827 56 630 57 040 56 122 56 781 

жени 49 518 52 322  53 077 51 458 53 010 

 

От таблицата се вижда, че за Община Перник показателят варира през последните години, 

като в сравнение с 2013 г., през 2017 г. се увеличава смъртността при мъжете с около 4% и 

намалява смъртността при жените с около 2,5%. Тенденцията за областта е увеличаване на 

смъртността и при мъжете и при жените с около 1%. Следователно тенденцията за увеличаване на 

смъртността при мъжете е по-неблагоприятна от тази за областта, но намаляването на смъртността 

при жените е положително като тенденция, за разлика от областта. Сравнено с тенденцията в 

страната – смъртността при мъжете се е увеличила с около 4% (аналогично на данните за 

общината), а при жените – с почти 6,6% (значително по-неблагоприятна тенденция в сравнение с 

общината и областта).  

 

Болестност и заболеваемост на населението 

Данни за болестността (всички регистрирани случаи на заболявания – както новопоявили се, 

така и съществуващи от по-рано) и заболеваемостта (новооткрити случаи през съответния период - 

година) на населението на Област Перник са ползвани от Годишните анализи на здравно-

демографското състояние и здравната мрежа в Област Перник за 2015, 2016 и 2017 г. Данните са 

представени на следващата фигура: 

Фигура Болестност (ляво) и заболеваемост (дясно) в Област Перник за 2017 г.  

(Източник: Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в 

Област Перник за 2017 г.) 
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Легенда: 

№ на класа НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10 

     

VII  Болести на окото и придатъците му 

IХ  Болести на органите на кръвообращението 

Х  Болести на дихателната система 

ХI  Болести на храносмилателната система 

ХIII  Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан 

ХIV  Болести на пикочо-половата система 

ХIX  Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни 

причини 

 

По отношение на хоспитализираната заболеваемост, тенденцията през годините е към 

увеличаване. Водещо място заемат болестите на органите на кръвообращението – 21,4%, на второ 

място са хоспитализираните с болести на дихателната система – 16,6%, на трето – 

хоспитализациите на пациенти с болести на храносмилателната система – 9,5%, следвани от 

заболявания на костно-мускулната система и съединителната тъкан – 7,4%. 

Въз основа на данните, могат да се изведат следните анализи и обобщения: 

 Анализът на заболеваемостта показва тенденцията болестите на дихателната система да 

бъдат водещи причини - 27,1%, следвани от болестите на органите на кръвообращението – 

10,7%, болестите на костно-мускулната система – 9,1% и болестите на пикочо-половата 

система – 8,1%; 

 Анализът на болестността показва намаление на регистрираните заболявания с 11,1% за 

последната спрямо предходната 2016 г. – водещи са болестите на органите на 

кръвообращението, следвани от болестите на дихателната система; 

 Броят на регистрираните заболявания през 2017 г. е намалял с 4,99% спрямо предходната 

година; 

 Причина за увеличаването на хоспитализациите е високата регистрирана болестност и 

заболеваемост от класове болести, по които е извършена хоспитализацията, застаряващото 

население и влошаващият се стандарт на живот на някои групи от населението. 
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Г) Рискови фактори за населението и здравето на хората, в т.ч. свързани с околната 

среда 

Рисковите фактори за населението и здравето на хората условно могат да бъдат 

анализирани по следните групи: 

 Рискови фактори, свързани със социално-икономическата среда (социални 

детерминанти на здравето): 

Тези фактори са с най-голям ефект върху населението. Показателите за общината са 

сравнително добри, тъй като е налице висока икономическа активност със заплащане на труда по-

високо от средното за страната, но покупателната способност остава ниска. В периода 2012-2016 г. 

се наблюдава устойчиво увеличаване на средногодишната работна заплата на наетите лица в 

община Перник с около 8%. Този темп на нарастване е по-нисък спрямо страната с около 4 

процентни пункта. Също така се наблюдава изявена мобилност на работещите към столицата. 

Безработицата е по-ниска от средната за страната.  

Промяната във възрастовата структура на населението води до промяна в структурата на 

здравните потребности и увеличаване разходите за здравни нужди.  

Увеличението на дела на лицата над 60 годишна възраст е предпоставка за увеличаване на 

заболеваемостта в общината, хронифициране на заболяванията и повишаване на инвалидността. 

Застаряването на населението води до увеличаване на демографския товар, с всички произтичащи 

от това затруднения за здравното обслужване на населението. Увеличават се разходите за 

издръжка на възрастните поколения. Намаляват възможностите за защита на децата и на хората в 

активна възраст. 

Като основни проблеми са незадоволителното състояние на инфраструктурата и техническата база 

като цяло, ниска застъпеност на високотехнологични производства, намаляване на ролята на 

въгледобива, което ще доведе до увеличаване на мобилността на работещото население към други 

населени места. 

 Рискови фактори, свързани с трудовата среда: 

В икономиката на община Перник са застъпени почти всички отрасли на материалното 

производство като традиционни са секторите на черната металургия, производството на електро-и 

топлоенергия, машиностроителна и металообработваща промишленост, въгледобива и др. В 

последните години нараства делът на леката промишленост (предимно шивашка дейност), 

търговията и услугите. 

Град Перник е един от главните промишлени центрове в страната, специализиран в тежката 

промишленост. Добиват се кафяви въглища, произвеждат се висококачествена стомана, прокат и 

изделия от него, стоманени профили и строително желязо, голямогабаритни металообработващи 

машини, машини за добив и обработка на скалнооблицовъчни материали, съоръжения за 

бензиностанции и оборудване на асфалтови бази, кариери, вародобив и добив на чакъл, 

токоизправители, електронни елементи -магнити и ферити, различни видове стъкла и цимент.  

Това определя и наличието на работни места, в които работещите са подложени на значими 

физични и ергономични рискови фактори, с потенциал за сериозни трудови злополуки и 

професионални болести. 

По отношение на индустриалната зона, в която се предвижда реализирането на настоящото 

инвестиционно предложение, съгласно Актуализацията на Общинския план за развитие на Община 
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Перник за периода 2017-2020 г. се предвижда зоната да се разработи и да се разкрият нови работни 

места. 

 Рискови фактори, свързани с начина на живот: 

Съгласно Годишните анализи на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в 

Област Перник, основните причини за нивата на болестност и заболеваемост на населението са 

влошаващия се стандарт на живот на някои групи от населението, застаряващо население, късно 

диагностициране на заболявания, недостатъчно средства за здравеопазване. За болестите на 

дихателната система се посочват замърсеният въздух и поведенчески фактори като тютюнопушене 

и алкохол, за психическите разстройства основна причина е стресовият фактор.  

 Рискови фактори, свързани с околната среда: 

Като рискови фактори, свързани с околната среда, са възприети (съгласно Годишните 

доклади за състоянието на здравето на гражданите в Република България и изпълнение на 

Националната здравна стратегия 2020) атмосферен въздух, питейни води, води за къпане, почви, 

отпадъци, шум, генетично модифицирани организми в храни, нейонизиращи лъчения, йонизиращи 

лъчения. 

От анализа на състоянието на околната среда в района на ТЕЦа, могат да се изведат 

следните данни за тази група рисковите фактори, която има и най-голямо значение за реализацията 

на ИП: 

 Фините прахови частици са проблемен замърсител за община Перник, както по отношение 

на фракцията ФПЧ10, така и по отношение на фракция ФПЧ2.5. По показателя серен диоксид, 

качеството на атмосферния въздух е също нарушено. Наднормени замърсявания на 

атмосферния въздух в гр. Перник се регистрират предимно през зимните месеци. 

Замърсяването на въздуха се причинява от два сектора: битово горене и транспорт, като 

първият от тях е абсолютно доминиращ; 

 ИП не засяга повърхностни и подземни водни тела, в т.ч. източници на питейни води; 

 В района на инвестиционното предложение няма води за къпане; 

 Почвите в района на ИП почти липсват, поради промишления характер, нямат земеделска 

стойност и не се използват за земеделие; 

 Общината прилага и изпълнява актуална Програма за управление на отпадъците на Община 

Перник до 2020 г., чрез която се постигат целите по опазване на околната среда, свързани с 

управлението на отпадъците. Следва да се отбележи, че ИП би имал положителен принос 

към този процес; 

 Самият ТЕЦ се явява промишлен обект, който е постоянен източник на шум в околната 

среда. Съгласно условията на комплексното разрешително, измерванията на шум трябва да 

се извършат веднъж в рамките на две години.  Собствени измервания на шум на 

територията на ТЕЦ “Република” са  извършени през 2016 г.  и през 2018 г. Данните 

показват, че няма превишаване на нормите. В Дружеството няма постъпили писмени жалби 

на живущи около площадката за наднормени шумови нива. ИП не е свързано с 

генерирането на шум и няма да има промяна в този фактор на околната среда, след 

реализацията на ИП. 
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 Липсва информация и статистика за наличието на генетично модифицирани организми в 

храните на територията на общината, но този показател няма отношение към 

инвестиционното предложение, тъй то не е свързано с генетично модифицирани организми; 

 Нейонизиращи лъчения – не са установени нива на електромагнитни полета извън 

границите на максимално допустимите – тези лъчения нямат връзка с инвестиционното 

предложение; 

 Йонизиращи лъчения – няма данни за отклонения от естествените стойности и надфонови 

превишения на показатели за радиация – както на територията на общината, така и в 

съседните общини няма райони с потенциали такива замърсители. Йонизиращите лъчения 

също нямат отношение към настоящото инвестиционно предложение. 

 

Обобщени изводи: 

 За Община Перник се запазва трайната тенденция към постоянно намаляване на 

населението, характерна и за областта и за страната. Засилената емиграция извън страната и 

миграцията към по-големите населени места в областта, както и обезлюдяването в селата се 

очертават като причини за сериозни изменения на демографската структура в областта. 

Населението е неравномерно разпределено, като по-голямата част е в градовете; 

 Наблюдава се тенденции за застаряване на населението и миграция на хората в 

трудоспособна възраст. В допълнение, увеличаването на възрастното население в 

нетрудоспособна възраст оказва негативно влияние на здравната система в областта, която 

трябва да насочва все повече средства за гериатрична помощ; 

 Коефициентът на раждаемост за областта е по-нисък от този за страната. Същият варира 

през годините, като в края на разглеждания период – за 2017 г. коефициентът се е увеличил 

с 0,2 за областта, а същият е намалял с 0,2 за страната, което показва положителна 

тенденция по отношение на раждаемостта, в сравнение с тенденцията за страната; 

 Годишният анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в Област 

Перник за 2017 г. обръща внимание на увеличаващата се смъртност при хората в активна 

трудоспособна възраст, което води до тежки социални последствия. Общата смъртност в 

областта за разглеждания 5-годишен период се запазва по-висока с около 28% от тази за 

страната; 

 Най-честите причини за смърт в областта са болестите на органите на кръвообръщението - 

формират 58% от общата смъртност в областта (преобладават мозъчно-съдовите) и 

злокачествените новообразувания – 18% от общата смъртност в областта, като това е и 

тенденцията, наблюдавана за цялата страна. Следва да се обърне внимание и на данните за 

новообразуванията, които показват, че над 99,5% от новообразуванията са злокачествени – 

отново тенденция, наблюдавана и за областта и за страната; 

 За последните години леко е намалял относителния дял на починалите от болести на 

дихателната и нервната системи в областта; 

 Анализът на заболеваемостта показва тенденцията болестите на дихателната система да 

бъдат водещи причини - 27,1%, следвани от болестите на органите на кръвообращението – 
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10,7%, болестите на костно-мускулната система – 9,1% и болестите на пикочо-половата 

система – 8,1%; 

 Анализът на болестността показва намаление на регистрираните заболявания с 11,1% за 

последната спрямо предходната 2016 г. – водещи са болестите на органите на 

кръвообращението, следвани от болестите на дихателната система; 

 Причина за увеличаването на хоспитализациите е високата регистрирана болестност и 

заболеваемост от класове болести, по които е извършена хоспитализацията, застаряващото 

население и влошаващият се стандарт на живот на някои групи от населението; 

 Областта е с около два пъти по-ниски стойности на естествения прираст от средните за 

страната; 

От разгледаните рискови фактори, най-пряко отношение към инвестиционното 

предложение имат рисковите фактори, свързани с околната среда и в частност – качеството на 

атмосферния въздух, като този фактор е съобразен при разработване на ИП и на параметрите на 

пречиствателните съоръжения, с които е оборудвана инсталацията.  

ИП няма потенциал за негативно влияние върху останалите рискови фактори, 

свързани с околната среда. 

 

 

1.1.2. Оценка на здравния риск 

А) Здравен риск по отношение на населението 

По време на строителството 

В настоящото ИП не се предвиждат строителни дейности. Ще се извършат монтажни 

работи изразяващи се в монтаж на един брой шредер за слама и като опция – въздушен компресор. 

Този монтаж не е свързан с риск за здравето на населението. 

 

По време на експлоатацията 

На площадката на ТЕЦ Република има един основен организиран източник на вредни 

вещества (ИУ 2), отвеждащ в атмосферата димните газове от ПГ № 4 и № 5. 

Друг източник на организирани емисии в атмосферата е изпускащото устройство (ИУ 1) 

към ПГ № 3. ПГ № 3 е преустроен за работа с газ и се ползва само в аварийни случаи или при 

планови ремонти на другата мощност, т.е. трите парогенератора не се експлоатират едновременно. 

Топлинната мощност на ПГ № 3 е под 50 MW.  

Настоящото ИП е свързано с промени в горивата, които се изгарят в ПГ № 4 и № 5 към ИУ 

2, поради което анализът е направен за експлоатацията на ПГ № 4 и № 5 и за това ИУ. Няма други 

ИУ, които да са свързани с реализацията на ИП, съответно с които да се очаква кумулиране 

на въздействията, както в качествено, така и в количествено отношение. 

По-подробен анализ е направен по-долу в точка IV.1.3 и в приложеното към настоящата 

информация Математично моделиране и компютърно симулиране на разпространението на 

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

приземния атмосферен слой. 
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Въз основа на получените математически данни може да се обобщи, че реализацията на ИП 

няма да доведе до промяна във фоновото състояние на атмосферния въздух. Това се дължи 

основно на факта, че след реализация на ИП ще има намаляване или запазване на установените 

НДЕ за инсталацията. Освен намаляване на НДЕ се очаква и реално намаляване на сегашните нива 

на замърсителите поради прилагане на първична мярка за ограничаване на замърсителите в 

димните газове от инсталацията – замяна на въглища с по-нискоемисионно гориво (биомаса).  

С влизането в сила на новите, по-строги НДНТ-СЕН съгласно 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, дейността на инсталацията на 

„Топлофикация Перник“ АД ще въздейства в още по-малка степен върху КАВ в община Перник. 

По-подробна информация е представена в точка IV.1.3.  

По отношение на другите компоненти и рискови фактори за населението може да се посочи 

следното: 

 Питейни води – при експлоатацията на инсталацията не се генерират производствени 

отпадъчни води, нито се предвижда черпене и ползване на води от подземни и повърхностни 

водни тела. Инвестиционното предложение не засяга и не въздейства върху питейни води и 

техни източници; 

 Почви – експлоатацията не е свързана с въздействие върху почвите в района – не се очаква 

замърсяване на почви върху и извън площадката на инвестиционното предложение; 

 Отпадъци – възложителят е предвидил управление на отпадъците, генерирани по време на 

експлоатацията, съобразно нормативната уредба по управление на отпадъците и практиките, 

прилагани от дружеството и по настоящем, съответно не се очаква въздействие на 

отпадъците върху населението в района. Следва да се отбележи, че от реализирането на ИП 

се очаква намаляване на количествата на основните производствени отпадъци с кодове 10 01 

01 – сгурия, шлака и дънна пепел от котли и 10 01 02 – увлечена/летяща пепел от 

парогенераторите, което е изцяло в положителна посока; 

 Шум – ИП не е свързано с генериране на шум, съответно не може да се очаква промяна в 

този фактор на околната среда; 

 Кумулативно въздействие на ИП с други дейности в района: Не се очакват превишения на 

средногодишните норми за опазване на човешкото здраве за замърсителите, изхвърляни 

организирано от инсталацията. В непосредствена близост до инсталацията няма други 

подобни емитери, които да доведат до кумулиране на въздействията. 

 

По отношение на начина на живот, ИП няма пряко отношение към този рисков за здравето 

на населението фактор, освен това обектите, подлежащи на здравна защита са достатъчно 

отдалечени и за тях не се очаква дискомфорт.  

 

Б) Здравен риск по отношение на работниците  

По време на строителството 
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В настоящото ИП не се предвиждат строителни дейности. Ще се извършат монтажни 

работи изразяващи се в монтаж на един брой шредер за слама и компресор. Този монтаж не е 

свързан с риск за здравето на работниците, различен от този до момента. 

По време на експлоатацията 

Като потенциално засегнати от инвестиционното предложение могат да се възприемат и 

работещите на територията на цялата ТЕЦ, доколкото дейността ще се осъществи на 

производствената площадка. По време на експлоатацията, рисковите фактори на работната/трудова 

среда остават непроменени спрямо текущите, които могат да се представят по следния начин: 

 Физични фактори: 

- движещи се машини и механизми, остри ръбове, ъгли, грапави повърхнини на 

инструменти и др. – за предотвратяване на трудови злополуки персоналът е обучен за 

безопасно опериране на съоръженията на инсталацията; 

- микроклимат – не се очаква опасност или вредности за здравето на работещите; 

- шум - въздействието на шумовото натоварване върху работещия персонал е оценено за 

всяко конкретно работно място и е в рамките на нормите за работна среда. Реализацията 

на ИП не води до промяна в акустичните характеристика на средата; 

- инфразвук/ултразвук – няма източници на такива лъчения при експлоатационната фаза; 

- вибрации – от работата на ПГ и другите части от инсталацията се предават вибрации, но 

работниците нямат досег, тъй като процеса е автоматизиран, съответно няма да са 

подложени на такова въздействие; 

- прах – формира се основно при подготовката и подаването на горивото към ПГ. За 

ограничаване на праха са предвидени необходимите затворени цикли и лични предпазни 

средства за работещите. Тези мерки намаляват до минимум нивата на прахови частици в 

работната среда. ИП не е свързано с увеличаването на праха в работната среда;  

 Химични фактори – при работата на ТЕЦа се използват химични вещества като сярна 

киселина, натриева основа, ферихлорид и др., както и природен газ за разпалване на 

котлите, но тяхната употреба не са свързани пряко с ИП, съответно не се очаква изменение 

в риска при работа с тези химикали; 

 Биологични фактори – в производствения процес не се използват биологични агенти и 

вещества; 

 Психо-физиологични фактори – физически претоварвания, обездвижване, нервно-

психично пренапрежение – с осигуреният нормален режим на работа, автоматизацията на 

процесите и модерното оборудване на инсталацията не се очаква проява на такива рискове; 

 

Изводи за здравния риск по отношение на населението и работниците:  

По време на строителството и експлоатацията на ИП за населението и работниците не са 

налице значими и сериозни рискове за тяхното здраве.  

Единственият рисков фактор, произтичащ от ИП и свързан с околната среда, а чрез нея и с 

човешкото здраве, това е качеството на атмосферния въздух. 
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Експлоатацията на инсталацията за съвместно изгаряне на „Топлофикация Перник“ АД 

няма да доведе до превишения на средночасовите/максимално еднократните и средногодишните 

норми за опазване на човешкото здраве за замърсителите, изхвърляни организирано от 

инсталацията. 

Всички изчислени приземни концентрации са значително под допустимите норми, 

както в зоната с максимална концентрация, така и в обхвата на населеното място. 

 

Може да се обобщи, че реализацията на ИП на „Топлофикация Перник” АД няма да 

окаже отрицателно въздействие върху атмосферния въздух, от което следва, че няма да се 

създаде и здравен риск за хората. 

 

 

 

1.2. Въздействие върху материалните активи и културното наследство 

Въздействието върху материалните активи ще е положително, тъй като ще се създадат 

условия за оползотворяване на отпадъчна слама и други естествени неопасни материали от 

селското или горското стопанство.  

ИП няма отношение към културното наследство. 

 

1.3 Въздействие върху атмосферния въздух 

1.3.1 Кратка характеристика и анализ на климатичните и метеорологичните фактори, 

имащи отношение към конкретното въздействие и качеството на атмосферния въздух 

Климатичните условия са един от основните фактори, които спомагат за очистване на 

атмосферата (валежите и ветровете) или създават условия за продължително задържане и 

концентриране на замърсители в долния слой на атмосферата (мъгли, температурни инверсии). 

В климатично отношение община Перник попада в умереноконтиненталната климатична 

област на България, като включва и нейния планински характер. 

Характерна черта на климата са приземните температурни инверсии, особено през зимните 

месеци.  

Пролетта настъпва сравнително късно - към края на март и началото на април. Средната 

пролетна температура е +9°С. 

Лятото не е горещо, средната сезонна температура е под 19°С. Най-горещият месец е юли - 

средномесечна температура 19.6°С. Абсолютният температурен максимум е 38.1°С. 

 

Есента е по-топла от пролетта, средната сезонна температура е 10°С. Септември е с най-

висока месечна температура – 15,4°С. 

Валежите са основен климатичен фактор, който спомага за естествено пречистване на 

атмосферата от замърсители. 

 

Валежите имат подчертано континентален характер. Те играят голяма роля в процесите на 

замърсяване и самоочистване на атмосферата от замърсители. Тяхното количество, заедно с 

относително ниските летни температури, е причина за по-слабите летни засушавания, отколкото в 

низините в Северна и Средна България. Средногодишната сума на валежите е 550-606 mm, като 
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средните валежи по сезони са както следва: пролет - 162, лято - 165, есен - 152, зима - 128 mm. 

Най-влажен месец е май, а най-малко валежи падат през март. 

 

Ветровите условия в района на ТЕЦ Република са основният фактор, определящ посоката на 

разпространение на замърсителите. Преобладаващите ветрове са от север (27,3%) и северозапад 

(20,0%), но значителен е и делът на южните ветрове (18,0%).  

 

Концентрацията на замърсителите в приземния атмосферен слой са в пряка зависимост от 

честотата на тихо време (безветрие и вятър до 1-2 m/s) и от средната скорост на вятъра в 

съответната посока. Средната годишна скорост на вятъра в ст. Перник е твърде ниска – 1,1 m/s, 

като за района на ИП се наблюдава и един от най-високите проценти за страната на тихо време 

(66,4%). Тези метеорологични условия са сериозна предпоставка за понижаване на 

самоочистващата способност на атмосферата.  

 

 

      
Фигура IV.1.3-1 Годишни рози на вятъра по честота и ср. скорост по посока  

Таблица IV.1.3-1 Честота на вятъра по посока (%) – станция Перник 

 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XІ XІІ Год. 

N 34.5 31.4 33.0 23.6 25.7 26.9 29.1 27.8 27.1 20.6 22.7 25.2 27.3 

NE 8.3 11.4 16.4 14.3 15.9 14.4 18.5 16.5 17.2 19.6 7.9 8.3 14.1 

Е 5.7 3.7 4.7   5.6 6.3 4.5 4.6 4.8 8.2 7.1 5.3 4.9 5.5 

SE 9.5 5.8 4.5 19.6 5.2 4.1 4.0 3.8 4.8 5.7 10.7 5.8 5.8 

S 16.6 23.5 18.0 11.9 16.0 11.6 8.7 8.6 11.1 20.1 28.9 33.1 18.0 

SW 2.9 7.5 6.3 3.2 6.6 5.2 4.1 3.9 2.8 7.9 7.9 6.3 6.0 

W 2.1 2.1 2.3 10.1 3.7 4.7 4.6 5.0 5.3 2.9 1.8 2.2 3.3 

NW 20.4 14.6 14.9 16.1 20.7 28.6 26.5 29.5 23.6 16.1 14.8 14.3 20.0 
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Таблица IV.1.3-2 Средна скорост на вятъра по посока (м/s) – станция Перник 

 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XІ XІІ 

 N 3.2 3.2 3.4 3.2 3.2 3.5 3.5 3.3 3.3 3.0 2.7 3.1 

NE 3.1 3.3 2.8 2.9 2.8 2.4 2.7 2.6 2.9 2.8 3.0 2.7 

Е 3.0 3.6 3.2 3.4 3.0 3.5 3.5 3.0 3.0 2.9 2.6 2.3 

SE 4.2 3.0 3.8 3.2 4.5 3.4 3.6 3.5 3.0 3.5 4.1 4.3 

S 4.7 4.0 4.8 5.1 4.4 4.4 3.8 4.2 4.1 5.1 4.8 5.5 

SW 4.0   4.6 4.1 4.2 3.1 3.7 3.5 3.7 3.4 3.5 3.8 4.1 

W 3.1 2.7 3.2 3.3 2.7 3.4 3.5 3.2 3.3 3.4 3.4 3.3 

NW 3.3 4.1 3.9 3.6 3.7 3.6 4.0 3.8 3.5 3.6 3.4 3.1 

 

На следващата фигура са показани вероятните посоки на разсейване на замърсителите от 

изпускащото устройство на инсталацията, в зависимост от честотата на ветровете. Източните 

ветрове са с най-ниска честота (3,3) и разсейването на замърсители от площадката на ТЕЦ 

Република в посока към най-близката жилищна част на гр. Перник е минимално. Като цяло с най-

голямо значение са северозападните и североизточните ветрове, които са със сравнително голяма 

честота (над 34%) и разсейват замърсителите в посока към кв. Църква и кв. Калкас на гр. Перник. 

Жилищните постройки от тези квартали отстоят на разстояние повече от 2,5 km от източника на 

организирани емисии. 

Северните и южните ветрове, които са и най-преобладаващи за разглеждания район 

(честота над 45%) ще разсейват замърсителите от ИУ на горивната инсталация към промишлени 

райони, където няма постоянно пребиваващо население. 
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Фигура IV.1.3-2 Степен на вероятната посока за разсейване на замърсители от 

площадката на обекта 

Дотук описаните климатични фактори имат пряко отношение към разсейването на 

замърсителите и очистването на атмосферата.  

Влияние върху качеството на атмосферния въздух оказва и явлението мъгла, което 

въздейства върху степента на концентрация на замърсителите в приземния атмосферен слой. 

Разглежданият обект попада в район, над който мъглите се образуват предимно през студената 

част на годината вследствие на силното нощно изстиване на земната повърхност, понижаване на 

температурата в приземния слой и последваща кондензация на водни пари. Конкретно за района на 

гр. Перник, броят на дните мъгли през годината е сравнително голям – 28.8.  

През топлото полугодие те са 2.5, а през студеното - 26.3 дни. 

През студеният период се очаква да има най-големи концентрация на замърсителите в 

приземния атмосферен слой, когато източници на замърсяване са предимно битовите горивни 

уредби и транспорта. През студеният период се реализира най-висока температурна разлика между 

димните газове на изход от комините и околното пространство, което от своя страна определя по-

голямото разстояние на разсейване на замърсителите и съответно по-ниските им концентрации в 

приземния атмосферен слой. Най-неблагоприятни са случаите на мъгла, съчетани с по-високи 

температури на въздуха, при което ще се реализира малка температурна разлика, съответно малко 

разстояние на разсейване на замърсителите и високи приземни концентрации. Такива мъгли се 

определят като мъгли от изпарение и „градски мъгли”, които за района на гр. Перник 

представляват много малка част от общия брой дни с мъгла.  
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Степента на разсейване на замърсителите се влияе от т.нар. клас на устойчивост на 

атмосферата. В зависимост от ветровия режим, температурата и частта от денонощието класът на 

устойчивост се изменя между „А” (при ясен слънчев ден и скорост на вятъра < 3 m/s) и „F” (през 

нощта и скорост на вятъра < 3 m/s). За района на ИП температурния и ветровия режим 

предпоставят преобладаващ клас на устойчивост на атмосферата „А” или „В”. 

Ветровият режим, високият процент „тихо време” и класа на устойчивост на атмосферата 

предполагат сравнително лоши условия за разсейване на вредните вещества изпускани от 

различните източници в района. Преобладаващите северни и южни ветрове определят 

разсейването на замърсителите в посока към райони, които не са заселени.  

Степента на въздействие върху КАВ на жилищните зони зависи от максималните 

концентрации на замърсителите в приземния атмосферен слой. Въздействието ще бъде подробно 

разгледано в т. 1.4.2 от настоящата разработка.   

 

1.3.2. Ретроспективна оценка на КАВ за град Перник за период от 5 до 10 години с 

анализиране и интерпретиране на тенденциите в нивата на атмосферните замърсители. 

Анализирани са данни за периода 01.01.2011-31.12.2018 г. Важно е да се вземе в предвид, че 

за цитирания период местоположението на автоматичната станция за измерване е променено 

(първоначално автомобилно кръстовище “Шахтьор“ и след това на ул. „Радомир“). 

Анализът на данните показва, че: 

- По показател азотен диоксид за 96 месеца са констатирани общо 8 броя превишения на 

СЧН.  Всичките са в периода 2011 -2012 г. /едни бр. м. 11.2011 г., едни бр. м. 12.2011 и шест броя 

м.12.2012 г. Тенденцията показва отсъствие на такъв тип замърсяване  след 2012 г. 

- По показател серен диоксид – през 2018 г. и 2019 г. /м.1 и м.2/ няма превишения За 2017 г. 

общо 5 превишения. Четири броя през м.1 и един брой м. 2. За 2016 г. – три броя /м.12/. За периода 

2013-2015 г. няма нито едно превишение на СДН.  

- По показател ФЧП 10– през 2018 и 2015 няма превишения на СДН. През м.1 и м.2 на 2019 

г. също не са регистрирани превишения на СДН. През 2011 г. са констатирани 217 превишения, 

през 2012 – 173 броя, през 2013 – 123 броя, през 2014 - 33 броя, през 2016 –49 броя и през 2017 – 35 

броя. Налице е  устойчива тенденция за намаляване на броя на превишенията на СДН на ФЧП 10. 

- По показател въглероден оксид  - за 96 месеца не са констатирани нито един брой 

превишения на СДН. Данните показват, че такъв тип замърсяване не е характерно за региона. 

По-задълбочен анализ на КАВ за град Перник и интерпретиране на тенденциите в нивата на 

атмосферните замърсители е направен по-долу. Източник на информация е предварителен проект 

на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник 2017-2021 г., който е внесен 

в РИОСВ – Перник.  

Община Перник е част от Югозападния РОУКАВ съгласно Заповед № РД-969 от 21.12.2013 

г. на Министъра на околната среда и водите. 

През последните години на територията на община Перник са действали формално три 

пункта за мониторинг. АИС „Перник-Шахтьор“ (код 035587110) е транспортен и градски фонов. 

Той действа до 01.11.2015 година. След това е преместен на нова площадка „Център“ (код 

035587110). Изместването на АИС „Шахтьор“ може да се определи като закриване на пункта и 

създаване на нов пункт за мониторинг със същата апаратура и същите функции. Предвид 
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разположението му (отдалечен от кръстовище „Шахтьор“) той може да се определи като градски 

фонов пункт.  

В пункта „Шахтьор“, а впоследствие „Център“ се измерват нивата на фини прахови частици 

(фракция до 10 μm) и три газови замърсителя на въздуха - NO2, SO2 и CO. 

Пункт „Църква“ (код 035587106) е разположен в квартал „Църква“. В него се прилага ръчен 

пробонабор (Р) и лабораторен гравиметричен анализ на съдържанието на фини прахови частици. 

Газови замърсители в този пункт не се измерват, а нивата на олово, кадмий и полициклични 

ароматни въглеводороди (ПАВ), изразени като бензо(а)пирен, се определят по съдържанието на 

фини прахови частици във въздуха.  

Координатите и контролираните замърсители в отделните пунктове за мониторинг са 

представени в Таблица 1.3.2-1. Символът (*), с който са маркирани определени клетки в таблицата, 

означава измерване на нивото на замърсителя в съответния пункт за мониторинг. 

Таблица 1.3.2-1 Пунктове за мониторинг на въздуха за периода 2013 – 2017 година 

Пункт за 

мониторинг 

Координати 
Контролирани замърсители 

(decimal degrees) 

с. ш. и. д. РМ2.5 РМ10 SO2 NO2 Pb CO Cd ПАВ 

„Църква” (Р)  
42.578

3 

23.114

0 
* *   *  * * 

„Шахтьор” (АИС) 
42.610

0 

23.037

0 
 * * *  *   

„Център“ 42.6103 23.0321  * * *  *   
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Фигура 1.3.2-1 Разположение на АИС „Перник-Шахтьор“ и „Център“ 

 

Взаимното разположение на старата и новата площадка на пункт „Шахтьор” е представено 

на фиг. 1.3.2.-1. Разстоянието между тях е около 400 m. Предвид това, не се очаква качеството на 

атмосферния въздух в двете точки да се различава значително.  

Разположението на пункт „Църква“ може да се види на фигура 1.3.2-2. 

 

 
Фигура 1.3.2-2 Разположение на пункт „Църква“ 

По-долу ще се анализира КАВ на гр. Перник по замърсители, в периода 2013-2017г.  

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА С ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ 

Замърсяването на въздуха с фини прахови частици е проблем за община Перник от доста 

време. През 2011 година в Общината е разработена Програма за намаляване на нивата на фини 

прахови частици и серен диоксид SO2 и достигане на установените норми за съдържанието им в 

атмосферния въздух за периода 2011-2014 г. В нея обаче, по отношение на фините прахови 

частици, е засегнат само проблемът с ФПЧ10.  

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА С ФПЧ10 

В община Перник, в периода 2013 -2017 година, измерване на нивата на ФПЧ10 се 

осъществява в два пункта. Както бе вече отбелязано, до 01.11.2015 година работи АИС „Шахтьор“, 
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която след това е изместена на друга площадка – „Център“, запазвайки изцяло функциите на АИС 

„Шахтьор“. Вторият пункт е с ръчен пробонабор – пункт „Църква“. 

На фиг. 1.3.2-3 са представени стойностите на средногодишната концентрация на ФПЧ10 в 

пункт „Шахтьор“ за 2013 и 2014 година, в пункт „Център“ за 2016 и 2017 година и в комбинацията 

пункт „Шахтьор“ - пункт „Център“ за 2015 година.  

Не се отбелязва драстично изменение на СДК на ФПЧ10 през 2015 – годината на 

преместването на пункта. По-горе вече бе отбелязано, че двете позиции на пункта са на разстояние, 

по-малко от 400 m и е логично измерените стойности да бъдат близки помежду си. Все пак, през 

2016 и 2017 година средногодишната концентрация на ФПЧ10 видимо намалява, което може да се 

обясни с намаляването на приноса на интензивния трафик на кръстовището „Шахтьор“. 

Трябва разбира се да бъде отбелязано, че за 2016 и 2017 година в пункт „Център“ 

изискванията на нормативната уредба по отношение на СДК на ФПЧ10 са удовлетворени. 

 

Фигура 1.3.2-3 СГК на ФПЧ10 в пункт „Шахтьор“ и пункт „Център“, μg/m
3
, за периода 2013 – 

2017 година 

 

 

Фигура 1.3.2-4 СГК на ФПЧ10 в пункт „Църква“, μg/m
3
, за периода 2013 – 2017 година 
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След 2015 година измерените в пункт „Църква“ стойности на СГК на ФПЧ10 са твърде 

близки до тези, измерени в центъра на града. И тук за 2016 и 2017 година изискванията на 

нормативната уредба по отношение на СГК на ФПЧ10 са удовлетворени. 

Вторият нормиран показател за КАВ по отношение на ФПЧ10 е средноденонощната 

концентрация. Средноденонощната норма е 50 μg/m
3
. Според нормативната уредба тази норма 

може да бъде превишавана, но не повече от 35 пъти в една календарна година. Казано с други думи 

90.4 % от стойностите на СДК на ФПЧ10 трябва да бъдат по-ниски или равни на 50 μg/m
3
. Тази 

проверка се осъществява посредством екстракция на 90.4
-тия

 перцентил на подредените по 

големина средноденонощни стойности. Стойностите на 90.4
-тия

 перцентил на СДК на ФПЧ10 за 

периода 2013 -2017 година са представени на фиг. 1.3.2-5. 

 

 

Фигура 1.3.2-5 Стойности на 90.4
-тия

 перцентил на СДК на ФПЧ10, μg/m
3
, в пунктове 

„Шахтьор“ и „Център“ за периода 2013 -2017 година 

Фактът, че стойностите на 90.4
-тия

 перцентил на СДК на ФПЧ10 са по-високи от нормата 50 

μg/m
3
 означава, че са регистрирани повече от 35 превишения на тази норма за всяка от годините 

2013 – 2017, както се вижда от Фигура 1.3.2-6. 
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Фигура 1.3.2-6 Брой превишения на СДН за ФПЧ10 в пунктове „Шахтьор“ и „Център“ за 

периода 2013 -2017 година 

 

Информация относно стойностите на 90.4
-тия

 перцентил на СДК на ФПЧ10 и броя на 

превишенията на СДН за ФПЧ10 за пункт „Църква“ са представени на Фигура 1.3.2-7 и Фигура 

1.3.2-8. 

От казаното дотук може да се направи извод, че по отношение на средногодишната 

концентрация на ФПЧ10 след 2015 година изискванията на нормативната уредба са удовлетворени 

и в двата действащи пункта за мониторинг на територията на община Перник. 

 

 

Фигура 1.3.2-7 Стойности на 90.4
-тия

 перцентил на СДК на ФПЧ10 , μg/m
3
, 

в пункт „Църква“ за периода 2013 -2017 година 

 



48 

 

Фигура 1.3.2-8 Брой превишения на СДН за ФПЧ10 в пункт „Църква“ 

за периода 2013 -2017 година 

 

Не е така по отношение на средноденонощната концентрация на ФПЧ10. Както в пункт 

„Център“, така и в пункт „Църква“, броят на превишенията на СДН за ФПЧ10 е по-голям от 

допустимия. При това, превишенията в много случаи са значителни, от два до пет пъти нормата 50 

μg/m
3
, както може да се види на фигури 1.3.2-5 – 1.3.2-8. 

Важно да се отбележи е и това, че високите стойности на СДН за ФПЧ10 са характерни за 

зимните месеци на годината. Това води до извода, че причината за високите стойности и 

превишенията на СДН през зимните месеци е използването на дърва и въглища за битово 

отопление. 

 

 

Фигура 1.3.2-9 Стойности на СДК на ФПЧ10, μg/m
3
, в пункт „Център“ за 2016 година 
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Фигура 1.3.2-10 Стойности на СДК на ФПЧ10, μg/m
3
, в пункт „Център“ за 2017 година 

 

 

Фигура 1.3.2-11 Стойности на СДК на ФПЧ10, μg/m
3
, в пункт „Църква“ за 2016 година 
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Фигура 1.3.2-12 Стойности на СДК на ФПЧ10, μg/m
3
, в пункт „Църква“ за 2017 година 

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА С ФПЧ2.5 

В община Перник нивата на ФПЧ2.5 се измерват в пункт „Църква“. За този замърсител е 

определена само средногодишна норма от 25 μg/m
3
, като нормативната уредба предвижда за 2020 

година тази норма да бъде понижена на 20 μg/m
3
. Стойности на СГК на ФПЧ2.5, в пункт „Църква“ 

за периода 2013 - 2017 година са представени на Фигура 1.3.2-13. На нея правят впечатление 

следните факти: 

 близки стойности на СГК на ФПЧ2.5 за 2013 и 2014 година; 

 рязко повишение на СГК за 2015 година; 

 значително понижение на СГК спрямо 2015 година с 27.3 и 50.2 % съответно за 2016 и 

2017 година. 

Предвид това, че средногодишната концентрация по принцип е най-стабилната оценка за 

КАВ, отбелязаните резки изменения изискват допълнителен анализ. В Таблица 1.3.2-2 са 

представени данни относно средногодишната норма и СГК на ФПЧ2.5, както и броя на измерените 

средноденонощни стойности, на базата на които е определена СГК на ФПЧ2.5. Изменението на СГК 

е илюстрирано на Фигура 1.3.2-13. 

Таблица 1.3.2-2 Данни от мониторинга на нивата на ФПЧ2.5, в пункт „Църква“ 

Година Брой измервания на СДК СГК, μg/m
3
 СГН, μg/m

3
 

2013 362 31.26 26 

2014 357 29.45 26 

2015 178 35.77 25 

2016 175 26.00 25 

2017 242 17.96 25 
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Фигура 1.3.2-13 Стойности на СГК на ФПЧ2.5 в пункт „Църква“, μg/m,
3
 за 2013-2017 г. 

 

 

Фигура 1.3.2-14 Измерени стойности на СДК на ФПЧ2.5, μg/m
3
, в пункт „Църква“, през 2013 г. 
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Фигура 1.3.2-15 Измерени стойности на СДК на ФПЧ2.5, μg/m
3
, в пункт „Църква“, през 2014 г. 

 

 

Фигура 1.3.2-16 Измерени стойности на СДК на ФПЧ2.5, μg/m
3
, в пункт „Църква“, през 2015 г. 
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Фигура 1.3.2-17 Измерени стойности на СДК на ФПЧ2.5, μg/m
3
, в пункт „Църква“, през 2016 г. 

 

 

Фигура 1.3.2-18 Измерени стойности на СДК на ФПЧ2.5, μg/m
3
, в пункт „Църква“, през 2017 г. 

По отношение на стойностите на СДК на ФПЧ2.5, измерени в пункт „Църква“, най пълни и 

по тази причина най-надеждни са данните за 2013 и 2014 година, съответно 362 и 357 броя. Не е 

случайност и това, че за двете години стойностите на СГК на ФПЧ2.5, са твърде близки помежду си. 

За останалите три години, 2015, 2016 и 2017, броят на измерените средноденонощни 

стойности намалява значително. Макар че изискванията на Наредба 12 от 15 юли 2010 г. относно 

минималния обем данни все пак са спазени, тези данни не гарантират надеждно определяне на 

СГК поради това, че не удовлетворяват изискването за равномерно разпределение на измерените 

стойности през годината. 

Съществува риск от изкривяване на информацията поради факта, че нормалните стойности 

на концентрацията на ФПЧ2.5 са сравнително ниски през летните и високи през зимните месеци на 

годината. 

В крайна сметка може да се заключи, че фините прахови частици остават проблемен 

замърсител за община Перник, както по отношение на фракцията ФПЧ10, така и по 
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отношение на фракция ФПЧ2.5. И в двата пункта за мониторинг са установени превишения на 

СДК на ФПЧ10, чийто брой е по-голям от допустимия за една календарна година.  

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА С АЗОТЕН ДИОКСИД 

По отношение на азотните оксиди, изразени като азотен диоксид, са определени две норми 

за КАВ – средногодишна и максимална еднократна (1 час) концентрация. Тези норми са 40 и 200 

μg/m
3
 съответно. 

 

 

Фигура 1.3.2-19 Средногодишна концентрация на NO2 в пунктовете „Шахтьор“ 

и „Център“(след 01.11.2015), μg/m
3
 

 

 

Фигура 1.3.2-20 Максимална СЧК на NO2, μg/m
3
, в пункт „Шахтьор“ и пункт „Център“ 

 

На територията на община Перник, за периода 2013 – 2017 година, азотни оксиди се 

измерват в пункт „Шахтьор“ до 01.11.2015 и в пункт „Център“ след тази дата. По тази причина на 

горната диаграма и на следващите такива 2015 година е отбелязана като 2015
*
. 
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Промишлените предприятия – източници на азотни оксиди изхвърлят в атмосферата 

отпадъчни газове чрез сравнително високи изпускащи устройства, с висока вертикална скорост и с 

температура по-висока от тази на околния въздух.  

По тези причини може да се приеме, че азотни оксиди в приземния слой на атмосферата се 

емитират главно от автомобилния транспорт. Ето защо, измерените нива в пунктовете „Център“ и 

„Шахтьор“ могат да се приемат като представителни за централната част на града. 

Най-висока средногодишна концентрация на NO2 34.79 μg/m
3
е измерена, през 2014 година. 

Тази стойност представлява 87 % от СГН. През 2015, 2016 и 2017 година се наблюдава 

непрекъснат спад на СГК на NO2, като за 2017 година измерената стойност представлява 42 % от 

нормата. 

Максималната средночасова концентрация (СЧК) на NO2 189.07 μg/m
3
 е измерена в пункт 

„Шахтьор“, на 16.01.2015 в 19 часа, а втората най-висока стойност 174.6 μg/m
3
 – в пункт „Център“, 

на 15.12.2017 година в 11 часа. Всички останали измерени стойности за съответните пунктове са 

по-ниски от отбелязаните. 

Казаното дотук дава основание да се заключи, че по отношение на NO2 данните от 

мониторинга не показват превишения на установените норми.  

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА СЪС СЕРЕН ДИОКСИД 

Нормите за КАВ по отношение на серен диоксид са средночасова (350 μg/m
3
) и 

средноденонощна (125 μg/m
3
). Според нормативната уредба, всяка от тези норми може да бъде 

превишавана, но лимитиран брой пъти в една календарна година, както следва: СЧН – до 24 пъти; 

и СДН – до 3 пъти. 

До 01.11.2015 нивата на серния диоксид се измерват в пункт „Шахтьор“, а след тази дата – в 

пункт „Център“. На Фигура 1.3.2-21 са представени данни относно броя на превишенията на СЧН 

за SO2 в пунктовете „Шахтьор“ и „Център“. От фигурата се вижда, че през 2013 и 2014 година е 

регистрирано едно превишение в пункта „Шахтьор“. 

През 2016 и 2017 година превишенията са били общо 7 (6 през 2016 и едно през 2017), 

регистрирани в пункта „Център“. Общо 24 превишения са регистрирани през 2015 година – едно в 

пункт „Шахтьор“ и 23 в пункт „Център“. 
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Фигура 1.3.2-21 Брой превишения на СЧН за SO2 в пунктовете „Шахтьор“ и „Център“ за 

периода 2013 – 2017 година 

Макар и на границата, изискванията на нормативната база (не повече от 24 превишения на 

СЧН за SO2 в една календарна година) са удовлетворени. 

На Фигура 1.3.2-22 може да се види броят на превишенията на СДН за SO2 за периода от 

2013 до 2017 година. Над допустимия брой превишения са регистрирани за 2016 и 2017 година – 9 

и 5, съответно. Предвид данните от мониторинга на замърсяването на въздуха със SO2, може да се 

каже, че серният диоксид е проблемен замърсител за община Перник. 

 

 

Фигура 1.3.2-22 Брой превишения на СДН за SO2 в пунктовете „Шахтьор“ и „Център“ за 

периода 2013 – 2017 година 

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА С ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД 

За въглеродния оксид е определена пределна стойност за 8 часова усреднена концентрация в 

рамките на едно денонощие. Тази пределна стойност възлиза на 10 mg/m
3
. За всяко денонощие, от 
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1 часá до 24 часá завършва по един 8 часов период, т.е.за всяко денонощие се дефинират по 24 

такива периоди. 

 

 

Фигура 1.3.2-23 Максимални 8 часови средни стойности 

на концентрацията на СО, mg/m
3
, в пунктове „Шахтьор“ и „Център“ 

 

От средните стойности на концентрацията на СО за всеки от 24
-те

 възможни осемчасови 

периоди, се избира максималната стойност и тя именно се сравнява с нормата 10.0 mg/m
3
. 

Максималните 8 часови стойности на концентрацията на СО за годините 2013– 2017 са 

представени на Фигура 1.3.2-23. От фигурата се вижда, че максималната 8 часова стойност на 

концентрацията на СО е измерена през 2015 година (74.3 %) от нормата за опазване на човешкото 

здраве, а максимумите за останалите години са по-ниски . Следователно въглеродният оксид не е 

проблемен замърсител за община Перник. 

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА С ОЛОВО 

Измерванията за съдържание на олово в атмосферния въздух на община Перник се 

извършват в пункта за мониторинг „Църква“. Нормативната база е определила средногодишна 

норма за опазване на човешкото здраве 0.5 μg/m
3
. 
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Фигура 1.3.2-24 Стойности на СГК на Pb, μg/m
3
, за периода 2013 – 2017 година 

 

Стойностите на средногодишната концентрация на олово в атмосферния въздух на община 

Перник (Фигура 1.3.2-24), за периода 2013 – 2017 г., са твърде близки и са под 10 % от нормата. 

Следователно замърсителят олово не е проблемен за общината. 

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА С КАДМИЙ 

По отношение на кадмия нормативната уредба (Наредба 11 от 14 май 2007 г. за норми за 

арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух) определя 

средногодишна норма за опазване на човешкото здраве 5 ng/m
3
. Нивата на кадмия във въздуха на 

община Перник се определят в пункта за мониторинг „Църква“. 

 

 

Фигура 1.3.2-25 Стойности на СГК на Cd, ng/m
3
, в пункт „Църква“, за 2013 – 2017 г. 

Броят на средноденонощните стойности на концентрацията на кадмий, използвани за 

определяне на средногодишната концентрация, варира между 166 за 2015 и 188 за 2017 година. 

Веднага трябва да се отбележи големият брой нулеви стойности. Данните, от пункта са 

разпределени равномерно в годината. Изчислените стойности за СГК на Cd са представени на 

Фигура 1.3.2-25. При норма от 5 ng/m
3
 СГК варира от 0.0 до около 10 % от нормата, което 

означава, че кадмият не е проблемен замърсител за община Перник. 
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ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА С ПАВ (БЕНЗО(А)ПИРЕН) 

За бензо(а)пирен е определена СГН 1 ng/m
3
. Нивата на ПАВ, изразени като бензо(а)пирен, 

се определят в ПМ „Църква“. Реализирани са средно по едно измерване на СДК на 3 дни, 

равномерно разпределени в годината. По тях се изчислява СГК на ПАВ, стойностите на която, за 

периода 2013-2017 година, са представени на Фигура 1.3.2-26. 

 

 

Фигура 1.3.2-26 СГК на ПАВ, ng/m
3
, в пункт „Църква“, за периода 2013 -2017 година 

От нея се вижда, че нормативните изискванията по отношение на КАВ не са спазени за нито 

една от годините в периода 2013 – 2017 г. Най-голямо е превишението на СГН през 2013 година. 

Формално погледнато, през 2017 година нормата практически е постигната (превишението е само 2 

%), но проблемът замърсяване на въздуха с ПАВ не е решен. След съществено намаление на 

степента на замърсяване през 2014 и 2015 година, следва ново, значително повишаване на СГК 

през 2016 година. С други думи не може да се приеме, че средногодишната концентрация на ПАВ 

сигурно и трайно се е установила под СГН. 

 

1.3.3. Анализ на относителния дял на ТЕЦ „Република“ към нивото на замърсяване на 

въздуха в района на гр. Перник до настоящия момента и оценка за предполагаемия 

относителен дял в общото замърсяване на атмосферния въздух, след реализацията на ИП. 

Анализът на относителния дял на ТЕЦ „Република“ към нивото на замърсяването на 

въздуха в района на Перник е извършен въз основа на информация представена в предварителен 

проект на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник 2017-2021 г., който е 

внесен в РИОСВ – Перник. В програмата е извършено Математично моделиране на КАВ в община 

Перник за референтната 2017 година, като основни източници на замърсяване на въздуха в района 

са следните сектори: 

 битово горене за отопление; 

 промишленост (в който е включен ТЕЦ „Република“); 

 автомобилен транспорт. 

Оценка на КАВ в областта на изследване е извършена посредством математично 

моделиране на разпространението и изчисляване на нивата на замърсителите в приземния слой на 

атмосферата. За целта е използван пакетът BREEZE AERMOD/ISC на американската фирма Trinity 

Consultants Inc. 
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Резултати от дисперсионното моделиране на КАВ относно SO2 

В Таблица 1.3.3-1 са показани максималните изчислени стойности на СЧК на SО2, за 2017 

година, за точките на разположение на двата пункта за мониторинг в Перник. Освен за всички 

източници на замърсяване с SО2, са представени и максималните стойности на СЧК, обусловени от 

отделните сектори. Тук трябва да се отбележи, че максималните стойности на СЧК определени от 

отделните сектори, както и от всички източници не се получават в един и същ момент от време. 

Таблица 1.3.3-1 Изчислени максимални стойности на СЧК на SO2, за 2017 година 

Пункт за мониторинг 

UTM-координати 
Концентрация 

Изток Север 

m m  μg/m
3
 

От всички източници 

АИС „Център” 666714 4719571 391.58 

ПМ “Църква” 673303 4716499 152.10 

От битово горене 

АИС „Център“ 666714 4719571 355.86 

ПМ „Църква” 673303 4716499 141.24 

От промишленост/ вкл. ТЕЦ „Република“ 

АИС „Център“ 666714 4719571 35.98 

ПМ „Църква” 673303 4716499 45.85 

От транспорт 

АИС „Център” 666714 4719571 8.58 

ПМ „Църква” 673303 4716499 10.88 

Фон 

АИС „Център” 666714 4719571 3.7 

ПМ „Църква” 673303 4716499 3.7 

По тази причина не следва да се очаква, че сумата на максималните стойности от отделните 

сектори ще бъде равна на максималната СЧК от всички източници. 

В Таблица 1.3.3-2 са показани максималните изчислени стойности на СДК на SО2, за 2017 

година, в двата пункта за мониторинг в Перник. Освен за всички източници на замърсяване с SО2, 

са представени и максималните стойности на СДК, обусловени от отделните сектори. Аналогично 

на резултатите от Таблица 1.3.3-1 максималните стойности на СДК обусловени от отделните 

сектори, както и от всички източници не се получават в един и същ момент от време. 

Таблица 1.3.3-2 Изчислени максимални стойности на СДК на SO2, за 2017 година 

Пункт за мониторинг 

UTM-координати 
Концентрация 

Изток Север 

m m  μg/m
3
 

От всички източници 

АИС „Център” 666714 4719571 124.99947 

ПМ „Църква” 673303 4716499 62.86118 
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Пункт за мониторинг 

UTM-координати 
Концентрация 

Изток Север 

m m  μg/m
3
 

От битово горене 

АИС „Център” 666714 4719571 118.05878 

ПМ „Църква” 673303 4716499 56.815 

От промишленост/ вкл. ТЕЦ „Република“ 

АИС „Център” 666714 4719571 2.56524 

ПМ „Църква” 673303 4716499 4.29775 

От транспорт 

АИС „Център” 666714 4719571 1.86482 

ПМ „Църква” 673303 4716499 2.12912 

Фон 

АИС „Център” 666714 4719571 3.7 

ПМ „Църква” 673303 4716499 3.7 

 

 

Фигура 1.3.3-1 Относителен принос на отделните сектори към максималната СЧК на SО2, 

μg/m
3
, изчислена за 21 часá на 12.10.2017 г. в пункт „Център” 

 

На Фигура 1.3.3-1 е илюстриран относителният принос на отделните сектори, към 

максималната СЧК на SО2, в АИС „Център”. Максималната СЧК се получава за 21 часá на 

12.10.2017 година.   
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Фигура 1.3.3-2 Относителен принос на отделните сектори към максималната СДК на SО2, 

μg/m
3
, изчислена за 28.01.2017 г. в пункт „Център” 

Аналогична информация, но за максималната изчислена СДК на SО2 за 2017 година е 

представена на Фигура 1.3.3-2. Тук относителният принос на битовото горене нараства до 94 %. 

Максималната стойност за 2017 година се получава на 28 януари.  

 

Резултати от дисперсионното моделиране на КАВ относно ФПЧ10 

В Таблица 1.3.3-3 са дадени максималните стойности на СДК на ФПЧ10, които отделните 

сектори са в състояние да причинят в определени точки от областта и на определени дати от 

годината. Тук трябва да се отбележи, че моделът изчислява по 365 стойности на СДК на ФПЧ10 за 

всеки рецептор, дефиниран в изследваната област. 

 

Таблица 1.3.3-3 Максимални стойности на СДК на ФПЧ10, μg/m
3
, обусловени от отделните 

сектори и от всички източници за 2017 година 

Сектори 
СДК UTM-координати, m 

μg/m
3
 Изток Север 

Всички  636.58 673787 4719881 

Битово горене 146.25 666787 4719381 

Промишленост/ вкл. ТЕЦ 

„Република“ 
180.79 670287 4719381 

Транспорт 12.53 666787 4718881 

Депа, рудници и кариери 634.42 673787 4719881 

 

От таблицата става ясно, че с изключение на сектор автомобилен транспорт, всеки от 

останалите сектори е в състояние сам да причини превишение на СДН за ФПЧ10 от 3 до 13 пъти. 

Максималната стойност на СДК е изчислена в територията на рудник „Република“. 

Както е известно, допуска се СДН за ФПЧ10 да бъде превишавана, но не повече от 35 пъти за 

една календарна година. Възможно е представените в таблицата максимални стойности да 



63 

представляват изключения. Дори да е така, изследването на броя превишения на СДН за ФПЧ10 е 

задължително. 

 

 

Фигура 1.3.3-3 Приноси на отделните сектори към СГК ФПЧ10, в АИС „Център” за 2017 г. 

Логично е изборът и прилагането на подходящи мерки за подобряване на качеството на 

атмосферния въздух да бъдат насочени преди всичко към онези сектори или значими 

индивидуални източници, които имат най-съществен принос към замърсяване на въздуха с 

проблемните за общината замърсители. Относителните приноси на отделните сектори към 

формирането на СГК в АИС „Център” и ПМ „Църква” са представени на Фигура 1.3.3-3 и Фигура 

1.3.3-4.  

 

 

Фигура 1.3.3-4 Приноси на отделните сектори към СГК ФПЧ10, в ПМ „Църква” за 2017 г. 

 

Резултати от дисперсионното моделиране на КАВ относно ФПЧ2.5 

Нивата на ФПЧ2.5 в община Перник се измерват единствено в ПМ „Църква”. За 2017 година 

са измерени 242 стойности на СДК (66.3 %). По стандартите на мониторинга данните не са 

достатъчни за изчисляване на СГК на ФПЧ2.5. Липсват измервания за 123 денонощия. 
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На фигури Фигура 1.3.3-5, 1.3.3-6 и 1.3.3-7 е представен нетният принос към формирането 

на СГК на ФПЧ2.5 на битовото горене, транспорта и сектора депа, рудници и кариери, съответно. 

Анализът на тези фигури показва, че най-голям принос във формирането на СГК на ФПЧ2.5 за 

урбанизираната част от общината има секторът битово горене за отопление, следван от 

автомобилния транспорт. Нека припомним, че своя принос към СГК битовото горене реализира 

само за 5 до 6 месеца.  

 

Фигура 1.3.3-5 Стойности на СГК на ФПЧ2.5, μg/m
3
, от битово горене за 2017 година 
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Фигура 1.3.3-6 Стойности на СГК на ФПЧ2.5, μg/m
3
, от транспорт за 2017 година 
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Фигура 1.3.3-7 Стойности на СГК на ФПЧ2.5, μg/m
3
, от депа, рудници и кариери за 2017 

година 

В централната част на града битовото горене „осигурява“ СГК на ФПЧ2.5 над 10 μg/m
3
. 

Автомобилният транспорт има по-малък принос. Секторът депа, рудници и кариери има 

сравнително голям принос в замърсяването на въздуха с ФПЧ2.5, но в района на рудник 

„Република“. Приносът на сектора в застроените части на Перник е под 5 μg/m
3
. 

Резултати от дисперсионното моделиране на КАВ относно ПАВ 

За полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) нормативната база определя норма за 

средногодишната концентрация 1 ng/m
3
 (0.001 μg/m

3
). Измервания се извършват пункта с ръчен 

пробонабор „Църква”. 

За 2017 година са измерени 131 стойности на СДК (35.9 %). По стандартите на мониторинга 

данните не са достатъчни за изчисляване на СГК на ПАВ. Липсват измервания за 234 денонощия. 

Изчислената по наличните измервания СГК е 1.019 ng/m
3
. На базата на 122 измервания на връх 

Рожен, като фон за страната може да се определи СГК 0.0636 ng/m
3
. 

На Фигура 1.3.3-8 са представени изчислените по модела стойности на СГК на ПАВ от 

всички източници, за 2017 година. СГК е изчислена без да се добавя фонът, което означава, че 

фигурата представя нетното въздействие на съществуващите на територията на общината 

източници. 

Начертаните изолинии покриват диапазон от 0.00007 до 0.001 μg/m
3
, което съответства на 

0.07 до 1 ng/m
3
. Червената изолиния в централната част на град Перник огражда област, в която 

нетният принос на местните източници на замърсяване обуславя превишение на СДН за ПАВ.  
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Фигура 1.3.3-8 Стойности на СГК на ПАВ, μg/m
3
, от всички източници, за 2017 година 
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Фигура 1.3.3-9 Стойности на СГК на ПАВ, μg/m

3
, от битово горене, за 2017 година 

Дисперсионното моделиране показва, че най-съществен принос към замърсяване на въздуха 

с ПАВ има битовото горене, а останалите източници могат да бъдат пренебрегнати. 

 

Получените резултати от математичното моделиране на разпространението на 

замърсителите и оценката на показателите за качество на атмосферния въздух относно обхванатите 

в изследването замърсители на въздуха дават основание да бъдат направени следните изводи: 

По отношение на серен диоксид 

1. С най-голям относителен принос към максималната средночасова и към максималната 

средноденонощна концентрация на SO2 се характеризира секторът битово горене за 

отопление (съответно 91 и 94 %). Този сектор е в състояние да причини превишаване, както 

на средночасовата, така и на средноденонощната норма. Той представлява главен фактор за 

замърсяване на въздуха в град Перник със серен диоксид. 

По отношение на фини прахови частици ФПЧ10 

2. Основен принос към формиране за СГК на ФПЧ10 в АИС „Център” има битовото горене. В 

ПМ „Църква” най-малък принос се пада на транспорта, а приносите на сектори битово 

горене, депа, рудници, кариери и фона са съизмерими. Като правило, приносът на сектора 

битово горене е по-малък към формирането на СГК в сравнение с максималната 

средноденонощна концентрация. 

По отношение на фини прахови частици ФПЧ2.5 

3. За населената част на Перник, най-голям принос към замърсяването на въздуха с ФПЧ2.5 

има секторът битово горене, следван от фона, определен по данните от станцията на връх 
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Рожен. 

По отношение на полициклични ароматни въглеводороди 

4. Най голям принос за това има битовото горене, а въздействието на останалите сектори е 

пренебрежимо. 

От анализите дотук може да се заключи, че делът на ТЕЦ „Република“ към нивото на 

замърсяването на въздуха в района на Перник е незначителен. Още повече трябва да се има 

предвид, че инсталацията на ТЕЦ „Република“ произвежда и топлоенергия за битово 

отопление и битово-гореща вода.  

Подаването на топлинна енергия за отопление на населението от ТЕЦ води до пряко 

намаляване на замърсителите, които биха се изхвърляли в атмосферата от битовите горивни 

уредби.  

Инсталацията на „Топлофикация Перник“ АД експлоатира най-добри налични 

техники за намаляване на замърсителите в атмосферата при оптимална работа на горивната 

уредба. Битовите горивни уредби се експлоатират при променливи и неефективни условия 

на работа без наличие на каквото и да е пречистване, което води до многократно по-голямо 

замърсяване на атмосферния въздух.  

Експлоатирането на отоплителната горивна инсталация на „Топлофикация Перник“ АД и 

увеличаването дела на отоплените домакинства чрез ТЕЦ спрямо отоплени домакинства чрез 

битови горивни уредби е основна мярка за подобряване КАВ на гр. Перник. 

 

В годишен аспект, както е записано и в Годишния доклад по околна среда, за изпълнение н 

на дейностите съгласно КР, актуализирано с Решение № 53-Н1-И0-А0/2014 г. за 2018 год. няма 

превишения на контролираните показатели по данни от средноденонощните стойности от 

месечните доклади от СНИ. 

 

1.3.5 Инвентаризация на емисиите вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. 

Източници на замърсяване. Въздействие върху КАВ от реализацията на ИП 

Инвентаризация на емисиите вредни вещества изпускани в атмосферния въздух по 

принцип може да се направи съгласно най-новата методика на Европейската Агенция по Околна 

Среда (ЕЕА), разработена по Европейската Програма за мониторинг и оценка (EMEP) към 

Конвенцията за трансграничното замърсяване на атмосферния въздух на далечни разстояния. 

Методиката е публикувана през 2016 година и е разработена за улеснение на държавите - страни по 

Конвенцията при изготвянето на техните годишни доклади за емисии, както и по отношение на 

европейската Директива за таван на националните емисии (NEC Directive). Методиката се състои 

от разделите Енергия, Промишлени процеси и продуктово потребление, Земеделие и селско 

стопанство, Отпадъци и Естествени източници. В раздел Енергия се разглеждат различни групи 

горивни процеси, включително и големи горивни инсталации.  

Инвентаризация на големи горивни инсталации е подходящо да се прави при наличие на 

източници на замърсяване с недостатъчно данни за състава и концентрацията на замърсителите в 

атмосферния въздух. Инсталацията на „Топлофикация Перник“ АД се експлоатира в съответствие 

с условията на КР 53-Н1/2014г. при спазване на съответните НДЕ за замърсителите, които се 
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изпускат в атмосферата. Извършва се постоянно измерване на параметрите на димните газове и 

емисиите на прах, серни оксиди, азотни оксиди и въглероден оксид. В случая не е приложимо 

използването на емисионни фактори за изчисляване на замърсителите от „Топлофикация Перник“ 

АД, за които има реални непрекъснати измервания. Резултатите от СНИ се докладват всяка година 

чрез Годишен доклад за изпълнени на условията на КР.  

 

Източници на замърсяване. Въздействие върху КАВ от реализацията на ИП 

На площадката на ТЕЦ Република има един основен организиран източник на вредни 

вещества (ИУ 2), отвеждащ в атмосферата димните газове от ПГ № 4 и № 5. Двата парогенератора 

се експлоатират едновременно само в много кратки периоди. 

Друг източник на организирани емисии в атмосферата е изпускащото устройство (ИУ 1) 

към ПГ № 3. ПГ № 3 е преустроен за работа с газ и се ползва само в аварийни случаи или при 

планови ремонти на другата мощност, т.е. трите парогенератора не се експлоатират едновременно. 

Топлинната мощност на ПГ № 3 е под 50 MW.  

Настоящото ИП е свързано с промени в горивата, които се изгарят в ПГ № 4 и № 5 към ИУ 

2. Съответно анализите по-долу са направени за експлоатацията на ПГ № 4 и № 5. 

Характеристиките на ИУ 2 (мокър комин) към ПГ № 4 и ПГ № 5 са както следва: 

- географски координати: ширина: 42°36'25.86"; дължина: 23°4'44.61" 

- височина – 80 m; 

- диаметър на изхода на ИУ – 5 m; 

- температура на изходящите газове - 120°С; 

- дебит при експлоатация на ПГ 4 с номинална топлинна мощност 48 MWth – 106 000 

Nm
3
/h; 

- дебит при експлоатация на ПГ 5 с номинална топлинна мощност 148 MWth – 360 000 

Nm
3
/h. 

В съответствие с предвидените промени в експлоатацията на инсталацията, по-долу ще се 

разгледа варианти на експлоатация на инсталацията при изгаряне на 30% въглища и до 70%  слама 

и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство. 

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. 

 

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.  
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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/Nm
3
 при експлоатация на ПГ 5 и до 20 mg/Nm

3
 при едновременна 

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

 SO2 – до 250 mg/Nm
3
 при експлоатация на ПГ 5 и до 200 mg/Nm

3
 при едновременна 

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

 NOx – до 200 mg/Nm
3
 при експлоатация на ПГ 5 или едновременна работа на ПГ 4 с 

ПГ 5; 

 СО – до 250 mg/Nm
3
 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/Nm
3
 при експлоатация на ПГ 5 или едновременна работа на ПГ 4 с 

ПГ 5; 

 SO2 – до 200 mg/Nm
3
 при експлоатация на ПГ 5 или едновременна работа на ПГ 4 с 

ПГ 5; 

 NOx – до 250 mg/Nm
3
 при експлоатация на ПГ 5 и до 200 mg/Nm

3
 при едновременна 

работа на ПГ 4 с ПГ 5; 

 СО – до 250 mg/Nm
3
 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 IV.1.3.5-1/ Таблица IV.1.3.5-2. 

2.  Определят се горивно претеглените НДЕ, получени чрез умножение на определените 

съгласно т. 1 индивидуални НДЕ (колони 2 и 4 от Таблица IV.1.3.5-1/ Таблица IV.1.3.5-2) по общата 

номинална входяща топлинна мощност, осигурявана от всеки вид гориво (колони 3 и 5 от Таблица 

IV.1.3.5-1/ Таблица IV.1.3.5-2), като произведенията се разделят на сбора от номиналните топлинни 

мощности, осигурявани от всички горива (колона 7 от Таблица IV.1.3.5-1/ Таблица IV.1.3.5-2). 

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 IV.1.3.5-1/ Таблица IV.1.3.5-2 са изчислените общи НДЕ за ИУ 2 при експлоатация 

съответно на ПГ 5 и при едновременна работа на ПГ 4 с ПГ 5. 
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Таблица IV.1.3.5-1 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/Nm
3
] 

 

[MW] 

НДЕ 

[mg/Nm
3
] 

 

[MW] 

Обща НДЕ 

[mg/Nm
3
] 

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/Nm
3
. 

Таблица IV.1.3.5-2 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/Nm
3
] 

 

[MW] 

НДЕ 

[mg/Nm
3
] 

 

[MW] 

Обща НДЕ 

[mg/Nm
3
] 

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. 

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/Nm
3
 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/Nm
3
 (Таблица 3 на 

стр. 30); 

 СДС на НДНТ-СЕН за SOx – до 250 mg/Nm
3
 за инсталации пуснати в експлоатация 

не по-късно от 7 януари 2014 г. (забележка 3 към Таблица 4 на стр. 32); 
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 СГС на НДНТ-СЕН за SOx – до 200 mg/Nm
3
 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/Nm
3
 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/Nm
3
 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/Nm
3
 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/Nm
3
 (Таблица 6 на стр. 34, забележка 3);; 

 СГС на НДНТ-СЕН за Hg – до 9 µg/Nm
3
 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/Nm
3
 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/Nm
3
 (Таблица 9 на стр. 37); 

 СДС на НДНТ-СЕН за SOx – до 215 mg/Nm
3
 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/Nm
3
 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/Nm
3
 (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/Nm
3
); 

 СГС на НДНТ-СЕН за HF – под 1 mg/Nm
3
 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/Nm
3
 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/Nm
3
 (Таблица 12 на стр. 40); 

 СГС на НДНТ-СЕН за Hg – до 5 µg/Nm
3
. 

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 
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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/Nm
3
 ; 

 Sb + Cr + Cu + Mn + V - до 1 mg/Nm
3
 . 

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 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 IV.1.3.5-3 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/Nm
3
] 

 

[MW] 

НДЕ 

[mg/Nm
3
] 

 

[MW] 

НДЕ 

[mg/Nm
3
] 

 

[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 220 120 210 28 218* 148 
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Замърсител Изгаряне на слама и други  естествени неопасни 

материали от горското или селското стопанство 

Изгаряне на кафяви 

въглища 

Общо за 

инсталацията 

НДЕ 

[mg/Nm
3
] 

 

[MW] 

НДЕ 

[mg/Nm
3
] 

 

[MW] 

НДЕ 

[mg/Nm
3
] 

 

[MW] 

1 2 3 4 5 6 7 

159 37 196 

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 

* В случаите на едновременна експлоатация на ПГ 4 и ПГ 5, инсталацията ще спазва по-строга НДЕ за SO2 и 

NOx – до 200 mg/Nm
3
. 

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/Nm
3
. Инсталацията ще спазва по-строга НДЕ, която 

съответства на условие 9.2.3 на КР 53-Н1/2014 г. – до 20 mg/Nm
3
; 

- НДЕ за SO2 – до 2000 mg/Nm
3
. Инсталацията ще спазва по-строга НДЕ, която 

съответства на условие 9.2.3 на КР 53-Н1/2014 г. – до 200 mg/Nm
3
; 

- НДЕ за NOx – до 650 mg/Nm
3
. Инсталацията ще спазва по-строга НДЕ, която 

съответства на условие 9.2.3 на КР 53-Н1/2014 г. – до 200 mg/Nm
3
; 

- НДЕ за СО – до 250 mg/Nm
3
.  

 След 01.01.2025 г. – Наредба за СГИ: 

- НДЕ за прах – до 30 mg/Nm
3
 (съгласно таблица 2 от част 1 на Приложение № 1). 

Инсталацията ще спазва по-строга НДЕ – до 20 mg/Nm
3
; 
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- НДЕ за SO2 – 258 mg/Nm
3
 (изчислено в съответствие с чл. 20). Инсталацията ще 

спазва по-строга НДЕ – до 200 mg/Nm
3
; 

- НДЕ за NOx – до 650 mg/Nm
3
. Инсталацията ще спазва по-строга НДЕ – до 200 

mg/Nm
3
. 

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

кислород. 

В Таблица IV.1.3.5-4, Таблица IV.1.3.5-5 и Таблица IV.1.3.5-6 е представена обобщена 

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

промените. 

Таблица IV.1.3.5-4 Обобщена информация за промяна на НДЕ на емисиите от ПГ 5/ 148 MW– 

преди и след реализиране на промените 

Замърсител По КР  

mg/Nm
3
 

До 31.07.2021 г.  

mg/Nm
3
 

След 31.07.2021 г.  

mg/Nm
3
 

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 IV.1.3.5-5 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/Nm
3
 

До 31.07.2021 г.  

mg/Nm
3
 

След 31.07.2021 г.  

mg/Nm
3
 

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 
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Замърсител По КР  

mg/Nm
3
 

До 31.07.2021 г.  

mg/Nm
3
 

След 31.07.2021 г.  

mg/Nm
3
 

As + Pb + Co + Ni + Se + Zn 

+ Cd + Tl 

- - 0.5 

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

* средногодишна стойност / СГ 

** средноденонощна стойност / СДС 

Таблица IV.1.3.5-6 Обобщена информация за промяна на НДЕ на емисиите от ПГ 4/ 48 MW– 

преди и след реализиране на промените 

Замърсител По КР  

mg/Nm
3
 

До 31.12.2024 г.  

mg/Nm
3
 

След 01.01.2025 г.  

mg/Nm
3
 

Прах 20 20 20 

SO2 200 200 200 

NOx 200 200 200 

СО 250 250 250 

 

От Таблица IV.1.3.5-4 и Таблица IV.1.3.5-5 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 IV.1.3.5-6), като след 01.01.2025 г. 

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

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. Симулирано е разпространението на 

замърсителите при експлоатация на инсталацията в най-тежкия режим – едновременна работа на 

ПГ 4 и ПГ 5 с обща номинална топлинна мощност 196 MW, при максимално изпускане на 

замърсители в атмосферния въздух. За замърсителите прах, SO2, NOx и СО няма нужда да се 

извършва допълнително моделиране, тъй като както изяснихме по-горе, за тези замърсители ще се 

намалят или в най-лошия случай запазят стойностите на емисиите. Извършено е моделиране 

единствено за замърсителите, които ще подлежат на контрол след привеждане в съответствие на 

инсталацията с приложимите НДНТ. Реално това няма отношение към реализацията на ИП, тъй 

като независимо дали ще се реализира ИП или не, в димните газове от инсталацията ще се 

контролират допълнително следните замърсители: Метали и неметали, с изключение на живак (As, 

Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn), Hg, общ С, HCl, HF. 

Резултатите от моделирането показват, че не се очакват превишения на средночасовите/ 

максимално еднократните и средногодишните норми за опазване на човешкото здраве за 

замърсителите изхвърляни организирано от инсталацията на „Топлофикация - Перник“ АД. 

Реализацията на ИП ще доведе до намаляване или запазване на приложимите НДЕ на 

замърсителите от дейността на инсталацията. Съответно не е възможно да има промяна в 

кумулативното замърсяване на атмосферния въздух при експлоатацията с останалите промишлени 

източници в гр. Перник. Реално се очаква намаляване на всички замърсители изпускани  
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организирано от инсталацията, поради прилагане на първична мярка за редуцирането им – 

замяната на основното гориво (въглища) с по-нискоемисионно, каквото е биомасата. 

С влизането в сила на новите, по-строги НДНТ-СЕН съгласно 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, дейността на инсталацията на 

„Топлофикация Перник“ АД ще въздейства в още по-малка степен върху КАВ в община Перник. 

Тук е важно да се отбележи, че в съответствие с анализите и изводите направени в Програма за 

качеството на атмосферния въздух на община Перник 2017-2021 г., дейността на „Топлофикация 

Перник“ АД е включена в мерките за намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 

(PK_f_1, PK_r_3, PK_t_7). 

Във връзка с писмо с изх. № 11567-1434/23.02.2021 г. на РИОСВ – София, ще се включи 

допълнителна информация за евентуално замърсяване на атмосферния въздух от автомобилния 

транспорт, с който ще се доставя биомасата. С реализацията на ИП се планира доставката на 

биомаса да се извършва чрез авто и жп транспорт. С автотранспорт ще се доставя до 1/3 от 

необходимото количество биомаса, а останалите 2/3 – чрез жп транспорт. Очакваното 

допълнително натоварване на пътната мрежа е до 5 бр. тежкотоварни автомобила на час (с 

товароносимост до 20 тона). Емисиите, които ще се отделят от транспорта може да се изчислят с 

помощта на най-новата методика на Европейската Агенция по Околна Среда (ЕЕА), разработена 

по Европейската Програма за мониторинг и оценка (EMEP) към Конвенцията за трансграничното 

замърсяване на атмосферния въздух на далечни разстояния 
1
. Изчислените емисии от движението 

на тежкотоварните автомобили са до 4.5E-06 g.m
-1

.s
-1

 ФПЧ10, от които 3.9 E-06 g.m
-1

.s
-1

 ФПЧ2.5. 

Тези емисии са нищожни и не може да укажат значимо влияние върху КАВ в селищната среда.  

При справка с „Портал за отворени данни“ 
2
 може да се види, че по Републиканската пътна 

мрежа в района на гр. Перник се движат над 17 тежкотоварни автомобила средно на час, >1000 

леки автомобила, >50 лекотоварни и >10 бр. автобуси средно на час (данни за АУЗПТ-2063, 

АУЗПТ-2086, АУЗПТ-2077, АУЗПТ-3061 за 2017 г.). Дори да се приеме, че натоварването на 

пътната мрежа ще се увеличи с още 5 тежкотоварни автомобила, то това не е възможно да доведе 

до значима промяна във фоновите нива на показателите за КАВ. 

 

1.3.7. Оценка на промените, които ще настъпят във фоновото състояние на 

атмосферния въздух извън границите на обекта и в най-близко разположените жилищни 

територии при експлоатацията на обекта. 

Въз основа на математическото моделиране, представено по-горе, е видно, че реализацията 

на ИП няма да доведе до промяна във фоновото състояние на атмосферния въздух.  

1.4. Въздействие върху водите 

Въздействие върху повърхностни и подземни води няма да има, предвид естеството и 

характера на дейността, липсата на водопотребление и на формиране на отпадъчни води. 

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

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

                                                 
1
 https://www.eea.europa.eu//publications/emep-eea-guidebook-2019 

2
 https://data.egov.bg/data/view/12e8600e-1b25-4df6-bba9-1aac2e8f5edf  

https://data.egov.bg/data/view/12e8600e-1b25-4df6-bba9-1aac2e8f5edf
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яз. ”Студена”. При използването на въглища и брикети основното количество вода в 

парогенераторите, електрофилтрите и сероочистващата инсталация се използва за смиване на 

пепел, сгурия и като разредител на реагента /вар/. Поради значителното намаляване на 

генерираните пепел, сгурия и гипс в резултат от заместване на въглища с биомаса се очаква и 

значително намаление на използваните количества вода както за смиване така и за 

хидротранспорт.  Не се предвижда промяна /увеличение/ в количествата на ползвана вода за 

производствени нужди. При поетапната замяна на част от въглищата с биомаса ще се запази и 

годишната консумация на  вода в количество до 2.84 m3/единица продукт.   

Инвестиционното предложение не попада и не граничи със санитарно-охранителни зони и с 

водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и не попада в район със значителен 

потенциален риск от наводнения. Не се предвижда ползване на ново количество вода за 

производствени нужди или охлаждане. При експлоатацията на горивната инсталация с използване 

на въглища и биомаса не се очаква формиране на отпадъчни води – производствени, охлаждащи 

или битово-фекални. Не се предвижда изграждането на  нови източници на емисии на площадката. 

Нов вид въздействие върху повърхностни и подземни води няма да има, предвид естеството и 

характера на дейността, липсата на нови процеси на водопотребление и на формиране на 

отпадъчни води. 

 

1.5. Въздействие върху почвите 

Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение е с индустриално 

предназначение, с изграден и функциониращ промишлен обект. На терена почти липсва почвена 

покривка. Инвестиционното предложение не е свързано с отнемане на хумусен почвен слой, 

изкопни работи или усвояване на обработваеми земи. Поради това ИП няма пряко въздействие 

върху почвите. 

Косвено въздействие, чрез емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, също не се 

очаква. Доказателствата за това са представени в раздел въздух, където са представени детайлни 

данни от извършено математическо моделиране на емисиите на вредни вещества в атмосферния 

въздух, в резултат от реализацията на ИП. 

 

1.6. Въздействие върху земните недра 

Експлоатацията на ИП не е свързана с въздействие върху земните недра.  

Не се предвиждат изкопни работи, нито  ползването на взрив.  

Теренът се намира в Краищенско – Тунджанска (преходна) зона, Краищенска област. 

Краищенската област се характеризира с добре изразена разломно-навлачна структура. Особено 

изразителни са едрите контури на релефа на северозападно-югоизточните диагонални разломи и 

надлъжната тектонска линия при прехода с геоструктурите на Осогово и Рила. Краищенската 

област северно от долината на р. Драговищица е изградена предимно от мезезойски седименти с 

триаска, юрска и кредна възраст. В западната част на тази област значително релефоизграждащо 

участие имат допалеозойските и палеозойските  метаморфни скали. Значително участие на 

мезозойските варовици в изграждането на релефа е дало отражение в образуването на скалните 

откоси и тесните ждрелоподобни долини. Оградните склонове на Пернишката котловина са добре 

очертани, най-често от разседи, предопределящи развитието на свлачищно-срутищни процеси. Тук 
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се наблюдават три типа гравитационни явления и процеси: плитки свлачища, дълбоки, но 

относително стабилизирани свлачища, както и свлачища, активизирани през последните години. 

Потенциалната сътресяемост на територията е от VІІІ степен (по IX-степенната скала на Медведев-

Шпонхойер-Карник). Степента на разчлененост и дълбочината на врязване на речната мрежа по 

склоновете на оградните планини нараства значително в сравнение с дъното на котловината, а 

проломите са тесни и ограничават транспортната достъпност към нея. Котловинното дъно е 

широко, с хълмист характер и среден наклон около 3º, което улеснява селскостопанската дейност и 

транспорта. Основната посока на разчленение на дъното е север-юг, обуславяйки същата посока и 

на транспортната мрежа. Ерозионните процеси на територията на общината, провокирани и от 

обезлесеността и, варират от втора степен (от 1 до 150 t / ср. год. / km
2
) до четвърта степен (от 501 

до 1000 t / ср. год. / km
2
) по шест-степенна скала. В южната и югоизточната част на общината е 

разпространен карст с карстови извори с дебит до 1000 l/sec, а карстовите форми, вкл. пещери, са 

обект за рекреационно-туристическа дейност.  

Реализацията на инвестиционното намерение не е свързана с  изменения в геоложката 

основа. 

Предвидено е проектът да се осъществи на територията на съществуващо и функциониращо 

предприятие, ситуирано в индустриалната зона на град Перник. 

 

1.7. Въздействие върху ландшафта 

Ландшафтът на територията, върху която ще се развие инвестиционното предложение, е 

антропогенен тип – производствен терен, специфичен със своята инженерна и техническа 

инфраструктура. Липсват естествени ландшафти в обхвата на компонентите на инвестиционното 

предложение. Инвестиционното предложение няма пряко въздействие върху ландшафта, поради 

факта, че не се нарушават естествени и ценни ландшафти. Реализирането на ИП не е свързано с 

преобразуване на ландшафтния тип. Не се прогнозират промени в структурата и функционирането 

на ландшафтите в района. Дейностите по реализацията ще се извършват в урбанизирана територия, 

значително антропогенно повлияна. Община Перник е разположена в границите на Краищенско-

Средногорската физико-географска област, влизайки изцяло в пределите на нейната Краищенско-

Ихтиманска подобласт, както и частично в пределите на Витошката й подобласт. Територията на 

общината включва Пернишката котловина, оградена на север и северозапад от планините Люлин и 

Вискяр, на изток и югоизток – от Витоша, на юг и югозапад – от Голо бърдо и на запад – от Черна 

гора. Хипсометрично площта на територията варира между 600 и над 1600 м н. в. със средна 

надморска височина около 750 м. С рекреационна значимост са пеще-рите Духлата, Врелото и 

Живата вода. Естественият релеф на територията на общината е антропогенно променен и има 

значителна техногенна натовареност с кариери, открити рудници, табани и баластриери. 

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на изграден и функциониращ 

обект. 

Ландшафта в района на площадката на ТЕЦ „Република” е индустриален и няма да бъде 

променен от реализацията на проекта. 

 

 1.8. Въздействие върху климата 
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Експлоатацията на инвестиционното предложение е източник на емисии на въглероден диоксид 

от горивните процеси в инсталацията. Тези емисии не влияят пряко върху качеството на въздуха в 

района, но като парников газ, въглеродният диоксид има негативно въздействие върху парниковия 

ефект и изменението на климата. 

Конкретно, изгарянето на допълнително гориво в горивната инсталация на Топлофикация 

Перник не може по никакъв начин да повлияе върху изменението на климата. Още повече 

глобално погледнато общите парникови емисии от всички източници в България имат 

нищожно/незначително нисък дял към емисиите, които се отделят от някои развити или развиващи 

се страни. 

 

1.9. Въздействие биологичното разнообразие и неговите елементи и защитени територии 

Реализацията на ИП е свързана с извършване на дейности в антропогенно нарушена 

урбанизирана територия, в границите на която не се срещат растителни или животински видове, 

защитени от закона. На територията на имота, и в близост до него, не е установено наличие на 

редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове. Не се очаква дейностите по 

реализиране на инвестиционното предложение да въздействат върху най-близките защитени зони и 

защитени територии. Според геоботаничното райониране на България, теренът попада в 

Европейска широколистна област, Илирийка провинция, Софийски окръг, Граовско-Черногорски 

район. В миналото територията повсеместно е била покрита главно с ксеротермни гори от космат и 

виргилиев дъб, на места с примес от цер и по-рядко от благун. Естествената растителност до 

голяма степен е променена от дейността на човека. В ниските части тя е заменена от 

селскостопански култури, а в по-високите е представена от естествени ливади и пасища. От 

дървесните видове най-често срещани са дъб (благун, цер), акация, келяв габър. От храстите най-

разпростпанени са глог, шипка, трънка, дрян, къпина. Преобладават горите с издънков произход, 

разстроена структура и ниска продуктивност (ІІІ-V бонитет). Те се използват основно за добив на 

дърва за огрев. Тъй като инвестиционното предложение ще се реализира на площадката на 

съществуващо и работещо предприятие и се намира в индустриална зона, няма вероятност да 

окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания по 

видове, предмет на опазване в защитени зони. Според зоогеографското райониране на България, 

теренът попада в Евросибирската територия, Рило-Родопски район (по Георгиев, 1980). 

Животинският свят е съставен предимно от средноевропейски и по-малко от 

преходносредиземноморски видове. Представители на едрия дивеч са дивата свиня, сърната и 

благородния елен. От хищниците тук най-често се среща лисицата и сравнително рядко – вълкът. 

Най-характерен представител от по-дребните бозайници е заекът, а от най-дребните – златката, 

невестулката и обикновената полевка. От птиците тук гнездят полската чучулига, косът, пойният 

дрозд, горската улулица и горската ушата сова. Влечугите са представени предимно от усойницата, 

пепелянката и медянката, а земноводните – от голямата водна жаба, жабата дървесница и 

жълтокоремната бумка (Николов, 1976). Отрицателно въздействие от експлоатацията на 

инсталацията не се очаква. Аварийните ситуации, свързани с атмосферни промени, са главната 

опасност за различните представители на фауната. 

Инвестиционното предложение не засяга защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 

разнообразие или защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Не се 
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очаква въздействие върху популации на видове, предмет на опазване в защитените зони или 

намаляване на ценни местообитания на представителите на флората и фауната. На територията на 

община Перник се намират три защитени територии – природен парк Витоша, поддържаният резерват 

Острица и природната забележителност с международно и национално значение – пещерата “Духлата”. 

Тези територии съответстват на съвременните международни изисквания и категории за защитени 

територии. Природен парк Витоша влиза в територията на общината с южните склонове на планината 

Витоша. Той е обявен за защитена територия през 1934 г. и има площ 9988 ha. Поддържаният резерват 

„Острица” е разположен в планината Голо Бърдо. Обявен е през 1972 г. и има площ 114,8 ha. Пещерата 

“Духлата” е разположена в землището на с. Боснек. Обявена е за защитена територия през 1969 г. и има 

площ 48,3 ha. В момента има статут на природна забележителност с международно и национално 

значение. 

Най-близко разположените защитени зони са Защитена зона Острица по Директивата за 

местообитанията, с площ 44295 дка, BG0001375 – границите на зоната отстоят на около 4 км южно 

от ТЕЦ Република и Защитена зона Витоша – защитена зона по Директива за птиците, която 

припокрива защитена зона по Директива за местообитанията с площ 271021 дка, BG0000113 – 

границите на зоната отстоят на около 8 км източно от обекта. 

Защитена зона Острица - зоната защитава представителни варовикови местообитания, 

повечето, от които са приоритетни, с голямо разнообразие на защитени растителни видове. 

Включва над 80% земи от горския фонд. По принцип антропогенният натиск е довел до значителни 

промени в горите. Над 30% от тях са монокултури, а естествените гори са с разстроена структура, 

като някои дори се превръщат в храсталаци. В района се намират два важни горски хабитата, върху 

относително малки територии, и представляват незначителна част от разпространението си в 

страната. Представени са три важни тревисти и храстови хабитати. От тях най-значително 

представени са източно медитеранските сухи тревни площи (92A0). В границите на 

съществуващия резерват Острица разпокъсано представеният хабитат от този тип може да се 

приеме за „стандарт“. Извън границите на резервата в тези съобщества изглежда присъствието на 

ендемични растения е по-слабо, но представителността им остава добра и имат добре запазена 

структура и функции. Другите два важни хабитата (ендемични или оромедитерански пирен с 

прещип и субконтинентални перипанонски шубраци) са представени в малки площи в тази 

територия. Във всеки случай зоните с ендемични оромедитерански пирен и прещип (4090) трябва 

да бъдат смятани за такива от особен интерес, тъй като в тях доминира Astragalus angustifolius и 

подтипът на този хабитат с този доминантен вид е представен доста слабо в страната. 

Територията се характеризира със значително растително разнообразие, като включва 33 

вида с висока консервационна стойност, 2 български и 13 блакански ендемични растения, 21 вида 

от Закона за биологичното разнообразие, 10 вида от Червената книга на България, 13 вида от 

CITES, 12 орхидеи. Сред известните видове гъби, един е кандидат за включване в Приложение I на 

Бернската конвенция. 

В настоящата си форма, територията може да опазва значителни и представителни части на 

важни местообитания заедно със съответното за тях растително разнообразие. 

Защитена зона Витоша - територията на защитената зона почти изцяло (над 99%) е 

обявена за природен парк 1934 г. за опазване на забележителни екосистеми, характерни за 

планината. Паркът включва два резервата – “Бистришко бранище” и “Торфено бранище”. 

Резерватът “Бистришко бранище” е обявен през 1934 г. за опазване на първични смърчови 
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екосистеми, а през 1977 г. е обявен от UNESCO (по програмата “Човек и биосфера”) за биосферен 

резерват. В парка има и една природна забележителност – “Пещера Духлата”, обявена през 1962 г. 

за опазване на най-дългата пещера в България. През 1998 г. е определен за КОРИНЕ място със 

същото име, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени 

местообитания, растения и животни, включително птици. През 2005 година Природен парк 

Витоша е обявен от BirdLife International за Орнитологично важно място. Pinus mugo е посочен 

поради значимостта на формациите, формирани от вида. На Витоша няма оформен пояс, а има 

фрагментарно присъствие. Необходимо е да се възстанови нарушената в миналото популация. Salix 

pentandra е посочена заради единственото находище на вида в България. Pinus peuce и Acer 

heldreichii фигурират и в листата на IUCN. 

Galanthus nivalis и Traunsteinera globosa са включени в Приложение ІІ на Конвенцията по 

международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). На Витоша 

съществува едно единствено находище на Taxus baccata, което е остатък от по-обширна формация. 

Находището е второто по големина на вида в България. В обекта се срещат локални ендемити, при 

които 100% от популацията на вида е съсредоточена в обекта. Във Витоша са установени са 114 

вида птици, от които 18 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се 

видове 38 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като 

световно застрашен в категория SPEC1 е включен 1 вид, а като застрашени в Европа съответно в 

категория SPEC2 - 15 вида, в SPEC3 - 22 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 25 

вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват 

специални мерки за защита. От тях 22 са вписани в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. 

Витоша е от световно значение за ливадния дърдавец /Crex crex/, който гнезди тук в значителни 

количества. Тя е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз този вид и 

за пернатоногата кукумявка /Aegolius funereus/, чухъла /Otus scops/ и белогушия дрозд /Turdus 

torquatus/, които гнездят в района в значими за Европа количества. 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия 

 

Инвестиционното предложение не е свързано с употреба и съхранение на опасни вещества, 

което би довело до риск от големи аварии и/или бедствия. 

 

Инвестиционното предложение не засяга защитени зони по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие или защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии.  

Реализацията на ИП ще се извърши изцяло в границите на съществуващата производствена 

площадка на ТЕЦ „Република“, разположена в индустриалната зона на гр. Перник. Територията на 

обекта не попада и не е в близост до защитени зони по смисъла на ЗБР. 
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4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно) 

Пряко, краткотрайно,  отрицателно въздействие с незначителна степен се очаква по 

отношение на атмосферния въздух. .  Не се очакват отрицателни въздействия върху останалите 

компоненти и фактори на околната среда. 

Не се очакват кумулативни въздействия. 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато 

население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на 

населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.) 

Териториалният обхват на въздействие в резултат на експлоатацията на инвестиционното 

предложение е ограничен локално, в района на инсталацията и най-близкото населено място – кв. 

Тева и кв. Изток на гр. Перник.  

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието 

Вероятността за поява на въздействията е средна, със средна интензивност и без 

комплексност. 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието 

 

 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения 

В района на ИП няма други горивни инсталации, както и инсталации за изгаряне или 

съвместно изгаряне на отпадъци (слама и други естествени неопасни материали от селското или 

горското стопанство). Поради това не се предполага комбиниране на настоящото ИП с въздействия 

на други съществуващи или одобрени инвестиционни предложения. 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията 

При стриктно спазване на изискванията на нормативната база за изгаряне и съвместно 

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

стопанство въздействията ще бъдат  ефективно намалени. 

10. Трансграничен характер на въздействието 

 

Предвид местоположението, параметрите и характера на предвидените дейности, 

реализирането на ИП не е свързано с трансгранично въздействие. 

  

Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят 

като вероятни, с продължителност  за срока на експлоатация, ежедневни и обратими.  
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11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите 

значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве 

За намаляване на вредното въздействие върху отделните компоненти на околната среда, 

в резултат от реализирането на инвестиционното предложение, ще се предприемат следните 

мерки: 

№ 

 

Мерки 

 

Период (фаза) на 

изпълнение 

Резултат 

 

Атмосферен въздух 

1 Да не се допуска работа на  

транспортна техника на празен ход 

Експлоатация Намаляване емисиите от ДВГ 

2 Извършване на собствени 

непрекъснати измервания на емисиите 

в атмосферния въздух 

Експлоатация Контрол на емисиите на 

димни газове и опазване на 

чистотата на въздуха 

 Геоложка основа, земи и почви, ландшафт 

1 Експлоатационните дейности да се 

извършват в рамките на отредения 

терен 

По време на 

експлоатацията 

Опазване на земите и почвите 

в съседство на предвидената 

територия 

4 Извършване на мониторинг – контрол 

на състоянието на почвите 

По време на 

експлоатация 

Опазване на почвите от 

замърсяване с нефтопродукти 

(ДВГ) над ПДК. 

 Отпадъци 

1 Събиране на отпадъците съгласно 

изискванията на ЗУО  

 Експлоатация  Намаляване на риска от 

замърсяване  

 Шум 

6 Използване на промишлена и 

тежкотоварна техника отговаряща на 

европейските стандарти  

Експлоатацията Излъчването на шум от 

съоръженията няма да 

надвишава допустимите с-ти 

9 Извършване на периодични замервания 

на нивата на шум  

Експлоатация Контрол на шумовото 

натоварване в района 

 Здравно-хигиенни аспекти и оценка на риска 

1 Използване на лични предпазни средства 

и спазване на всички изисквания за 

безопасност и хигиена на труда.  

По време на  

поддръжката  

Опазване здравето на 

работниците и населението 

 Да не се допускат външни лица на 

обекта 

По време на 

експлоатацията 

Опазване здравето на 

работниците и населението 

1 Периодично проиграване на плана за 

аварийни ситуации за всички етапи от 

производството, инсталации и 

съоръжения 

Експлоатация Опазване здравето на 

работниците и населението 
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1 Въвеждане на периодичен мониторинг 

на условията работната среда 

Експлоатация Постигане на безопасна 

работна среда и контрол на 

условията на труд 

1 Периодично провеждане на инструктаж 

по безопасност на работния персонал 

Експлоатация Превантивна мярка за опазване 

здравето на работещите 

1 Провеждане на редовни медицински 

прегледи на работещия персонал 

Експлоатация Превантивна мярка за опазване 

здравето на работещите 

 

 

V. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, кмета на 

Община Перник  и обществеността са информирани за настоящото инвестиционно предложение.  

В офиса на дружеството, до момента не са постъпили становища с мнения, възражения 

и/или препоръки към осъществяването на ИП. 


