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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 инж. Чавдар Стойнев – 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 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

 Искането за преценяване необходимостта от ОВОС се подава във връзка с писмо с изх. № 

7141-7405/27.07.2022 год. на РИОСВ-София, в отговор на уведомление за инвестиционно 

предложение на „Топлофикация Перник” АД, за: “Изграждане на инсталация за комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз”. 

 Инвестиционното предложение на „Топлофикация - Перник” АД ще се реализира в част от 

имот с идентификатор 55871.514.177. Имотът е собственост на „Топлофикация - Перник” АД. 

 Целта на инвестиционното предложение е закупуване и монтиране на инсталация за 

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от биогаз, генериран на 

площадката от царевични стeбла и друга биомаса, извън  обхвата на ЗУО, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 

6 от ЗУО - слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, 

използвани в земеделието и лесовъдството или за производството на енергия от такава биомаса. 

Инсталацията ще бъде с непрекъснат режим на работа и ще се състои основно от херметически 

затворени реактори (ферментатори) за първична и вторична ферментация, оборудвани с комплекс 

от системи: за подаване на суровината, смесване, подгряване и съхранение.  

В резултат от ферментацията на биомасата ще се получава високоенергиен газ 

(преобладаващо метан). Произведеният газ ще се събира директно над нивото на течността на 
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резервоарите и се ще съхранява междинно до момента на подаването му към газо-бутални 

когенератори за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. 

 Очакваната годишна производителност е около 48 000 MWh бруто електрическа енергия, 

44 000 MWh нето ел. енергия и около 25 000 MWh нето топлинна енергия при 8 000 часа годишна 

експлоатация. 

 Инвестиционното предложение е ново за възложителя. 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 
 

 Необходимата площ, на която се предвижда да се изгради инсталацията е около 6 декара, 

без площта за складиране на суровината – царевични стeбла и друга биомаса, извън обхвата на 

ЗУО, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6 от ЗУО - слама и други естествени неопасни материали от селското 

или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството или за производството на 

енергия от такава биомаса. 

Описание на основните процеси на инсталацията за биогаз: 

 Етап избор на проектант и производител на инсталацията. Ще се изискат търговски оферти 

за дейностите и в последствие ще се пристъпи към сключване на договор за производство 

и доставка на инсталацията;  

 Етап получаване на инсталацията - получаване на инсталацията от избран доставчик, вкл.: 

Монтаж на съоръженията под надзор на производителя и привеждането и в действие от 

производителя, съгласно клаузата в сключения договор; 

 Етап експлоатация – получаване на необходимите разрешителни документи за въвеждане 

на инсталацията в експлоатация – разрешение за ползване, разрешение за дейности и други; 

 

След проведени предварителни проучвания е избрана инсталация, която включва: 

 Склад за суровина – раздробени царевични стъбла и/или друга биомаса съгласно чл. 2, ал. 

2, т. 6 от ЗУО с капацитет 100 000 тона, необходими за едногодишна експлоатация на 

инсталацията.  

Доставките на суровина за производство на биогаз ще се извършват чрез:  

- доставки с ЖП транспорт- вагони за превозване на земеделска продукция и/или  

- доставки с автотранспорт – автомобилни влекачи със саморазтоварващи се 

ремаркета; 

Ще се прилагат мерки за оптимални транспортни доставки без преминаване през големи 

жилищни райони и ще се прилагат доставки на суровината основно с Ж.П. транспорт. При 

необходимост транспортните схеми ще бъде съгласувани с общинската администрация. 

 Стационарни приемни бункери (товарачи) - три броя по 50 куб. метра всеки. Оборудвани 

са с подвижен под за подаване към ферментаторите на царевични стeбла и друга биомаса, 

извън в обхвата на ЗУО, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6 от ЗУО - слама и други естествени 

неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и 
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лесовъдството, или за производството на енергия от такава биомаса. Производителност – 

транспорт до 300 тона/ден.  

 Херметични ферментатори – три броя с работен обем до 3 210 куб. метра всеки. Диаметър 

на ферментатора около 24 м., височина 8 м. В тях се извършва конверсия (анаеробна 

ферментация) на високомолекулярни органични суровини към нискомолекулярни газове на 

два етепа:  

 Първи етап - хидролиза, при която се получават органични киселини и алкохоли; 

 Втори етап – органичните киселини и алкохоли се трансформират в газове.  

 Производителността на инсталацията ще бъде до 64 593 Nm3/ден с концентрация на метан 

около 52 %. Към ферментаторите ще се изгради охладителна система, с цел предотвратяване на 

прегряването на обема. 

 Газхолдер – газов резервоар за получения биогаз с обем 700 куб. метра с максимална 

температура от 52 оС, налягане 0.5 милибара. 

 Охладител и изсушител на биогаза – температурата ще се понижава от 52 на 10 оС. 

Относителната влажност ще се намалява от 90 до 50 %. Инсталираната мощност  е 47.6 kW 

(електрически). 

 Компресор за биогаз – повишава налягането на биогаза от 0.5 до 150 милибара – 

необходимо налягане за когенерационните модули. Инсталирана мощност 45 kW; 

 Система за десулфуризация на биогаза – работи чрез филтриране през активен въглен. 

Намалява съдържанието на сяроводород от 900 до 5 ррм; 

 Когенератори – три броя, нови машини, базирани на двигатели с вътрешно горене, 

утилизатори на отделената топлина и електрогенератори /заводски монтирани към 

газобуталните двигатели/. Електрическа мощност = 6 MW /3бр. х 2 MW/, топлинна 

мощност = 3.15 MW /3 х 1.05 MW/; 

 Сепарационна система - разделя утайката във ферментаторите на твърда и течна фракция, 

а именно: 

 Твърда фракция – до 87 тона/ден с влагосъдържание 75 %; 

 Пречистена вода – до 129 тона/ден. 

 Дехидратор – подсушава твърдата фракция от влагосъдържание 75 % до влагосъдържание 

12 %. 

 Пелетиращ модул – произвежда гориво, биопелети от подсушената твърда фракция. 

Производителност – 25 тона/ден биопелети с калоричност 16.7 MJ/kg. 

 Отоплителна система за ферментаторите – използва топлина от когенераторите. 

 Водопроводна и канализационна системи. Вода за питейно битови и хигиенни нужди ще се 

доставя от вече изградения площадков водопровод. Същият е в добро състояние и е 

рехабилитиран многократно. Дружеството има сключен договор с „ВиК“ ООД Перник за 

доставка на питейни води и за заустване на отпадни води в градската канализационна 

система. Отпадните води от санитарните помещения ще се заустват в площадковата 

канализационна мрежа. Същата се проверява ежегодно. Очакваните количества отпадни 

води ще бъдат 1-2 м3 за денонощие. 

 Съгласно информация получена от доставчика на технологията и оборудването не се 
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изисква вода в процеса/производството.  

Основното количество вода постъпва в инсталацията чрез суровината. При около 300 т. за 

денонощие суровина /царевични стебла/ с влагосъдържание около 65 % количеството 

постъпила вода е около 190-200 т. за денонощие.  

На изхода на процеса след механично сепариране се отделят около 87 т/денонощие с 

влагосъдържание 75%, като това количество се подава към пелетираща инсталация, където 

суровината се пресова до пелети с влага 12 %, т.е. след пелетирането „остава“ около 60 т. 

за денонощие вода. Около 27 т. от суровината с влага 12 -15 % се пелетира и продава. Около 

129 т. за денонощие е водата след сепаратора с влагосъдържание 99 %. Това количество 

заедно с около 60 т. от пелетиращата инсталация /общо около 190 т./ ще се подава чрез 

помпи и тръбопровод към помпена станция за транспорт на шламови води до сгуроотвал 

Кудин дол. По този начин водата ще постъпи в поток „оборотни технически води“. 

Техническа вода е необходима само веднъж по време на строителството за хидравличен 

тест на реактора 4000 m3. За охлаждане и отопление ще се използва  деминерализирана вода. 

Общият обем е 5-10 m3 вода като еднократно въвеждане в системата, а не всеки ден. 

 Контролно измерителни прибори и автоматика- компютаризирано управление. 

 

Капацитет: 

 Капацитет на основните съоръжения:  

• Ферментатори – 64 593 Nm3/ден биогаз със съдържание на метан около 52 %. 

• Когенератори – 48 000 MWh/год. Електроенергия бруто и 25 000 MWh/год. топлоенергия 

нето при 8000 часа годишна експлоатация. 

• Пелетиращ модул - произведени биопелети за изгаряне – 8 300 тона/год. с калоричност 

16.7 MJ/кг. 

Схема на производствения процес, който ще протича в инсталацията е представена на фиг. 1. 
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б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения 

 Инвестиционното предложение касае монтиране на инсталация за производство на биогаз 

за производството на топло и електроенергия, което ще ползва изградената топлопреносна мрежа 

на „Топлофикация Перник“ АД.  
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Запазва се капацитета на парогенератори (№ 3, 4, 5 ) и на когенератори № 1, 2 и 3, включени в КР 

53-Н1/2021 г за производство на енергия, както следва: 

Инсталации 

Позиция на 

дейността от 

Приложение № 4, 

ЗООС 

Капацитет 

При спазване на изискванията, посочени в Условие 4.1 КР 53-Н1/2014 г. 

Горивна инсталация за производство на топлинна и 

електрическа енергия, включваща: 

- ПГ № 4 – 48; 

- ПГ № 5 – 148;      
- ПГ № 3 – 48 (резервен). 

1.1 

 

196 

Горивна инсталация за производство на 

топлинна и електрическа енергия, включваща: 

ПГ № 4; 

ПГ № 5; 

ПГ № 3 (резервен); 

КГ № 1; 

КГ № 2; 

КГ № 3. 

1.1 240.1 

  

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

недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 
 

 По време на строителството: 

По време на строителните дейности ще се използват строителни материали, които ще се закупят 

от търговската мрежа.  

Предвидените за монтиране съоръжения ще се доставят за монтаж на площадката в готов вид. 

 По време на експлоатацията: 

При необходимост по време на експлоатацията ще бъде използвана вода от р. Струма - 

разрешително за водоползване № 41130044/14.05.2014 г, като няма да се изграждат нови 

водовземни съоръжения и няма да се увеличи количеството на използаваните води. 
 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране; 

 В резултат на изграждане на инсталацията и свързването й с вътрешноплощадковата 
инфраструктура в имота се очаква образуване на строителни отпадъци от група 17. 

Третирането на образуваните строителни отпадъци ще се извършва в съответствие с 

изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.). 

Отпадък с код и наименование, съгласно Наредба 2 за класификация на отпадъците 17 04 05 

желязо и стомана - ще се образува при изграждане на металната конструкция. 

 При експлоатацията на инсталацията не се предвиждат генерирането на отпадъци. 
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 Всички образувани отпадъци ще се управляват съгласно нормативните разпоредби. 

Начин на третиране на генерираните отпадъци: 

За генерираните в обекта отпадъци има: 

 влязло в сила комплексно разрешително с условия за тяхното третиране; 

 разработени Инструкции за оценка съответствието на събиране, транспорт, 
оползотворяване на отпадъци. 

 След извършване на промените, описани в настоящата информация, не се очаква промяна 

в начина на третиране на генерираните в обекта отпадъци. 

 

д) замърсяване и вредно въздействие дискомфорт на околната среда; 

 

 Реализацията на инвестиционното предложение при устойчив режим на експлоатация на 

Инсталацията не се очаква да доведе до отрицателни въздействия върху околната среда. 

Заложените мерки, изброени в таблицата целят превантивни действия за избягване на аварийни 

ситуации. 

 Мерки за предотвратяване на аварийни ситуации на площадката: 

Стриктно спазване на изискванията за работа, 

свързани със строително-монтажните дейности  

Предотвратяване на аварии по време на 

извършване на монтаж на предвидените 

съоръжения. 

Предаване на образуваните строителни 

отпадъци на лицензиран преработвател. 

Използване на обособени места за събиране на 

образуваните отпадъци. 

Предотвратяване смесването на строителните 

отпадъци с други по вид отпадъци, суровини, 

материали. Предотвратяване замърсяването 

на площи на територията на площадката. 

Разработване/актуализиране на работните 

инструкции за новите машини/съоръжения. 

Предотвратяване на аварии. 

 

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

 

 Идентифициране и оценка на големи опасности. 

 Автоматичното оборудване за управление на процеса за производство на биогаз ще се 

използва за надзор и регулиране на дейността на фермантацията, с цел ограничаване на нежелани 

процеси и аварийни ситуации. В случай на спешност (напр. срив на електрическата мощност ) 

инсталацията за биогаз автоматично ще задейства аварийно захранване.  

 Автоматичната система позволява наблюдение на процеса на ферментация в реално време 

и коригиране на контролираните параметри. Чрез газанализатор автоматично се проследяват 

качествения и количествения състав на образуваната газова смес. Автоматичните газови 

анализатори непрекъснато измерват необходимите физически или физикохимични 

характеристики на газовата смес или нейните отделни компоненти. Операцията се основава на 

физични методи за анализ, включително чрез спомагателни химични реакции. Проследява се 

количеството генериран - метан % (CH4), въглероден диоксид % (CO2), сероводород (H2S) в ppm. 

Съгласно Авариен план на ТЕЦ ”Република” има опасност от възникване на следните аварии, 

които не са свързани с новото инвестиционно намерение за производство на биогаз. 

 Евентуален разлив на горива и опасни химични вещества при товаро-разтоварни операции. 

 Изтичане на големи количества продукти и възникване на пожар при нарушаване на 

целостта на резервоари и тръбопроводи.  

Основните причини, които могат да доведат до тези аварии са: 
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 Повишаване на налягането над допустимото, поради нарушаване на материалния баланс, 

топлинно разширяване на средата, попадане на леснокипящи течности в  апарати с висока 

работна температура и протичане на неконтролируеми химически реакции; 

 Възникване на динамични натоварвания поради рязко увеличаване на налягането, 
хидравлични удари и вибрации; 

 Топлинни въздействия, предизвикващи недопустими топлинни напрежения и намалена 
носеща способност поради прекомерно високи или ниски температури на материала на 

оборудването; 

 Корозия на оборудването  - химическа или електрохимическа; 

 Ерозия на оборудването поради кавитация, струйна ерозия или ерозия от триене; 

 

 За да се направи прогноза за протичането и последствията от големи аварии се извършват 

следните дейности: 

 За всеки цех, представляващ част от технологичния процес се прави анализ за вероятността 
от възникване, протичане и последствията от авария или пожар на база на разположените 

машини, апарати, резервоари, тръбопроводи и протичащите в тях процеси; 

 За всеки участък е съставен списък на технологичните апарати, машини и тръбопроводи, 
влизащи в него; 

 За всеки апарат, машина или тръбопровод се прави анализ на вероятните причини за 

неговото разхерметизиране отразени в инструкцията за експлоатацията им; 

 Анализира се всяка от възможните аварии и се прогнозира протичането й и последствията 
от нея; 

 На площадката на ТЕЦ „Република”, в резултат на използваните в производството, 
транспорта и съхранението на ОХВ може да се направи извод, че потенциалния риск е 

минимален; 

 Риск от разливи на ОХВ е нулев, тъй като съоръженията са снабдени с обваловки, с 
необходимите размери за поемане на максималните количества.  

 Евентуалната опасност, която може да бъде е при взрив и в този случай биха били засегнати 

работниците и служителите в централата, предвид зоните на въздействие от 0 до 100 м и 

засегната площ 1,5 ha; 

 Нито едно от използваните вещества на територията на ТЕЦ „Република” не биха могли да 
окажат токсично въздействие; 

 Сярната киселина, натриевата основа и ферихлорида притежават категории на опасности, 
които не попадат в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС, но съгласно информацията в 

информационните листове за безопасност, те са опасни за човешкото здраве. 

Горецитираните химични вещества са токсични течности, които са опасни за здравето, като 

процентното съдържание на концентрациите на опасните съставки във водните разтвори не 

е равно на 100%, следователно те не могат да окажат токсично въздействие на околната 

среда; 

 При големи аварии ще се прилага в действие Авариен план за провеждане на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи на ТЕЦ ”Република”, като управлението на 

всички мероприятия става от щаб за ръководство на аварийно спасителни работи с 

ръководител. 

 

 При реализиране на ИП е предвидено да бъдат доставени и монтирани следните 

съоръжения: 
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Пожароизвестители 

Обикновено има поне два пожароизвестителя на място. Използваните видове пожароизвестители 

са: 

• Диференциални топлинни детектори; 

• Оптични детектори за дим. 

  

 Използваният тип и местонахождението на детекторите ще зависят от проекта и 

стандартите, които трябва да се следват. 

Пожарна техника 

Противопожарната система се състои от: 

• Преносими пожарогасители със сух прах и / или CO2 

• Пожарни хидранти за пожарни маркучи 

• Постоянно свързани макари за пожар 

Газови детектори 

Газовите детектори са необходими за откриване на изтичане на газ. Те са разположени в 

положение, където най-вероятно е да се появи и да бъде открит изтичане на газ. Това обикновено 

са: 

• Над газов регулатор 

• При изпускане на вентилационен въздух на нивото на покрива 

Описание на алармата и изключването на системата 

 Системата за откриване на газ и пожар има контролен блок, който получава информация от 

детектори, поставени на критични места. Ако е активиран детектор, се дава аларма за пожар или 

изтичане на газ локално и / или дистанционно, за да се осигури евакуация на персонала и 

първоначални аварийни процедури. 

            Алармата се дава, когато детектор на газ усеща 10% от LEL (долна граница на експлозия). 

 Когато детекторът за газ усеща 20% от LEL или по-високо, обикновено се стартира 

автоматична аварийна ситуация за инсталацията, която изключва подаването на газ в 

специфичните за двигателя газови регулаторни единици и затваря главното изпълнителен 

механизъм на клапана извън машинното отделение или двигателната клетка. В случай на пожарна 

аларма също се задейства спирането на инсталацията. Включва се аварийна вентилация на 

помещението. 

 Газовите детектори също могат да бъдат от типа с аларма на едно ниво. В този случай, 

надвишаващ нивото на аларма от 20% от LEL, се стартира авариен режим. 

 Вариант е газовият детектор или пожароизвестител да подаде аларма и необходимите 

действия да бъдат предприети от обслужващия персонал. 

 Аварийно осветление: 

 Аварийното осветление трябва да бъде класифицирано в зонирани зони и в машинното 

отделение или в двигателната клетка, за да се намали рискът от запалване на всяка възможна смес 

от газ / въздух в електроцентралата по време на всяка авария. 

 

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. 

 

 След реализиране на инвестиционното намерение факторите на жизнената среда описани в 

т. § 1, 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето няма да търпят промени над 

допустимите законови норми. 
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2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

  Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на съществуващата 

производствена площадка на ТЕЦ „Република“, в поземлен имот с идентификатор 55871.514.177 

по плана на гр. Перник, община Перник.  

Местоположението на площадката, същността на инвестиционното предложение, 

отдалечеността от други държави (най-близката държавна граница отстои на над 44 км от имота в 

западна посока с Република Сърбия) обуславят липсата на трансграничен характер на 

въздействията, поради предвидените мерки за намаляване на въздействието на дейността върху 

околната среда и привеждането на емисиите на вредни вещества в отпадъчните води и в 

отпадъчните газове до установените законови норми.   

Изграждането на съоръженията и оборудването от инвестиционното предложение ще се 

осъществи на територията на съществуващия производствен обект. 

Няма да бъдат засегнати защитени територии. 

Не се налага промяна в съществуващата пътна инфраструктура. 

  Отстоянията от площадката на ТЕЦ „Република“ до най-близките зони и обекти, 

подлежащи на здравна защита, които в конкретния случай са жилищни сгради. Най-близките 

жилищни сгради са разположени, както следва: в кв. Караманица на гр. Перник, които отстоят 

на 290 m на юг-югозапад от границите на предприятието; в кв. Тева - на 550 m запад -

северозападно от границите; в кв. Изток - на 600 m север-североизточно; в кв. Мошино на 560 

m източно. 

 

 
 Необходимата площ, върху която ще се реализира  инвестиционното предложение ще бъде 

6 дка.  
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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 

 

 Технологията се основава на биохимично преобразуване на органични материали от 

съединения с високо молекулно тегло до съединения с ниско молекулно тегло. Първият етап на 

този процес е хидролиза. Хидролизата произвежда органични киселини и алкохоли. Органичните 

киселини и алкохоли се превръщат в газове. 

 Органични съединения + Н2О → С5Н7NО2+HCO3.  

              С5Н7NО2 + HCO3 + Н2О → СН4+СО2+NH4. 

 

 Технологията за производство на биогаз е отдавна позната и много добре усъвършенствана. 

Накратко- раздробените и загряти царевични стебла /в среда без наличие на кислород/ под 

въздействието на микроорганизми/бактерии след поредица от „разлагане“ на органичната материя 

започва да отделя метан /СН4/. Това са типични природни биологични процеси на последователно 

преобразуване на органичните съединения протичащи в анаеробна /безкислородна/ среда. В ИП 

тези процеси ще се осъществяват в безкислороден резервоар (биологичен реактор). На първия етап 

хидролизата се извършва под влияние на ацидогенни бактерии. При втория етап, елементарни 

органични съединения се образуват чрез хидролиза, окисление чрез хетеро-киселинни бактерии с 

произвеждане на ацетат и въглероден диоксид. Другата част от органичното съединение, 

включително ацетат образува C1 съединения (елементарни органични киселини). Произведените 

вещества са суровината за метаногенни бактерии от третия тип. Този етап протича на две- процеси 

от тип A и тип B. Те се причиняват от различни тип бактерии. Тези два вида бактерии преобразуват 

съединението, получено по време първия и втория етап в метан CH4, вода H2О и въглероден 

диоксид CO2. Метаногенните бактерии са по-чувствителни спрямо жизнената среда в сравнение 

на ацидогенни бактерии. Те изискват пълна анаеробна среда и имат по-дълъг период на 

размножаване. Скоростта и мащаба на анаеробната ферментация зависи от метаболитната 

активност на бактериите. Ето защо химическият процес на инсталацията за биогаз включва етап 

на хидролиза, окисление и етап на метанизация. За такъв вид субстрат, тези процеси протичат в 

един и същ реактор. 

 Царевичните стeбла и/или другата биомаса, извън в обхвата на ЗУО, съгласно чл. 2, ал. 2, 

т. 6 от ЗУО - слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, 

използвани в земеделието и лесовъдството, или за производството на енергия от такава биомаса се 

транспортират до определена за целта площадка. Всеки ден се прехвърля в стационарни товарачи. 

Товарачите са оборудвани с подвижен под. Доставка на суровини се извършва равномерно през 

целия ден чрез шнекове в биореакторите. В реакторите с високо натоварване субстратът се 

довежда до температура от +52 С. Поддържа се постоянна температура за целия период на 

разграждане. Режимът на работа на биореактора е при по-висока температура. Нагретият субстрат 

в биореактора се размесва периодично от миксери. Средното време на обработка в биореакторите 

е 36 дни. След регенераторите субстратът се изпомпва към зоната на сепаратора, където се разделя 

на твърда и течна фракция. Твърдата фракция преминава през пелетиращ модул, от който се 

произвеждат биопелети. Течният филтрат се насочва към резервоар за филтрат. 

 Биогазовата инсталация е оборудвана с газхолдер за съхранение на биогаз.  

 

 Биореактор 

 Биореакторът е резервоар с цилиндрична форма (за по-добро смесване по време на 

ферментацията). Той е изграден от излят на място стоманобетон на основата на сулфатоустойчив 

цимент с дебелина на стените и дъното - 0,25 м. В центъра на биореактора има колона с „глава“. 
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На резервоарната стена и в долната част се монтират тръбопроводи за отопление, предназначени 

за осигуряване и поддържане на оптималната температура на процеса на ферментация при 

термофилни условия. За запазване на топлината и намаляване на потреблението на топлинна 

енергия, стените на реактора и дъното са изолирани отвън с 100 мм плочи от екструдиран 

пенополистирол. Дъното на биореактора е с наклон 1%. На Фиг 2. е изобразен биореактор. 

 
                           Фиг.2– Биореактор 

 

   

Газхолдер 

 Газхолдерът осигурява съхранение на биогаз и се използва за изравняване на налягането на 

биогазовата композиция. Системата на газхолдера има двуслойна мембранна конструкция. Има 

вътрешна и външна мембрани. Газхолдерът работи при температури в диапазона от -30°C до 

+60°C. Въздух се вдухва в пространство между външната и вътрешната мембрана, за притискане 

на вътрешните мембрани и за оформяне на външната мембрана. 

 Налягането на биогаза в газхолдера е 2-5 mbar. Мембраните са проектирани и изрязани на 

СNC машини. Извършва се заваряване чрез високочестотни токове. За да се предотврати повреда 

на газхолдера, за безопасност е монтиран изпускателен клапан. За изследване на вътрешните 

мембрани е монтиран ревизионен прозорец върху външната мембрана. 
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Фиг. 3 - Газхолдер 

 

 Сепаратор 

 Сепараторът разделя твърдата от течната фаза. Работи непрекъснато, и автоматично. 

  

Фиг. 4- Сепаратор 

 
 Резервоар за събиране на филтрат 

  Разположен е след сепаратора и е с обем 71 м3. Контейнерът е оборудван със сензори за 

ниво. Контейнерът действа като буферен резервоар за съхранение и транспортиране на филтрат – 

твърдата фаза с влагосъдържание 75 %. 
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Фиг.5– Резервоар за филтрат 

 Система за десулфуризиране 

 Системата за десулфуризиране е едноетапно пречистване на биогаза за отстраняване на 

сярата. Биогазът се пречиства чрез филтриране през активен въглен, който има способността да 

абсорбира сяра. След преминаване през филтрите с активен въглен, концентрацията на сяра се 

намалява до 0-5 ppm. 

 
 Фиг. 6 Десулфуризираща система- филтри с активен въглен. 

 

 Когенерация 

 Когенерационна електроцентрала (CHP) се използва за производство на електрическа и 

топлинна енергия. CHP е много ефективна технология за генериране на електроенергия и топлина 

заедно и едновременно. Поради оползотворяването на топлинната енергия от производството на 

електроенергия и избягване на преносни загуби, CHP обикновено постига 35% намаление на 

потреблението на първична енергия в сравнение с електроцентрали и котли само за отопление. 

Това позволява значителни икономически спестявания.  
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 Друг важен фактор, показващ ползите от когенерацията е нейното ниско въздействие върху 

околната среда. CHP произвежда по-ниски количества емисии на замърсители и топлинно 

замърсяване на атмосферата. Токът от комбинацията от когенерационни инсталации постига 

намаляване с над 10 процента на емисиите на CO2 в сравнение с газовите турбини с комбиниран 

цикъл. Емисии нa NOx са значително ˂ 95 mg/Nm3, поради отсъствието на азот в „горивото“ 

(биогаза). 

 

  

 
 

 Фиг. 7 - Когенератор 

 

 Отоплителна инсталация към ферментатор 

 Отоплителното оборудване включва циркулационни помпи, топлообменник, отоплителен 

колектор и тръби. Топлоносителят е вода с добавка от етилен гликол. Входящата температура на 

топлоносителя във ферментатора е 60°С, на изхода е 40°С. 

 

  

Охладител за биогаз 

 Устройството е предназначено за охлаждане на реактора. При използване на силно 

натоварена технология има шанс за неконтролирано самозагряване. Охладителят е свързан към 

отоплителните тръби и когато е активен, се използват същите линии. 

 

 Пелетиращ модул 

 Предназначен е за производство на Био пелети- чисти и щадящи околната среда с ниско 

съдържание на пепел без добавени химикали. 
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 По отношение на новите инсталации, които ще се експлоатират на площадката не е 

необходимо прилагането на допълнителни техники за постигане на необходимите концентрации 

на замърсителите в изгорелите газове.  

Новите инсталации са в обхвата на Наредба за ограничаване на емисиите на определени 

замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации и ще се спазват 

съответните НДЕ съгласно таблица 2 от Част 2 на Приложение № 1 – до 95 mg/Nm3 NOx. Съгласно 

изискванията на наредбата, е необходимо да се извършва и контрол на замърсителя въглероден 

оксид, като приложимата норма за него е в съответствие с Приложение № 7 от 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 – до 100 mg/Nm3. Тези 

норми ще се постигнат благодарение на избраната технология – бутален двигател изгарящ 

природен газ, при която може да се прилагат достатъчно фини настройки на горивния процес за 

оптимално изгаряне на горивовъздушната смес. И двата замърсителя, които ще се контролират се 

образуват в следствие на недобро изгаряне на горивовъздушната смес, което в случая не се 

допуска. 

 В сравнение с газовите турбини горенето в бутални двигатели не е непрекъснато и се 

извършва в затворени горивни камери. Горивният процес се извършва при много високо налягане 

и температура и постига висока ефективност на преобразуване на енергията и при малки 

мощности. Повечето системи използват течни горива, като газьол или котелно гориво, но също 

така се използват и газообразни горива, какъвто е случая при „Топлофикация Перник“ АД. 

Изборът на газов двигател с вътрешно горене позволява да се постигне възможно най-пълно 

изгаряне на горивото, фини настройки на горивния процес и постигане на необходимите стандарти 

за емисиите в съответствие с IPPC- BREF Code LCP, 2017. 

 В Европа се използват предимно стационарни газови двигатели, средни по големина 

инсталации за комбинирано производство на ел. и топлоенергия и големи пикови инсталации, 

които се използват за стабилизиране на енергийната система. 

 Предимствата на буталните двигатели са много, като например: висока топлинна 

ефективност (нисък разход на гориво), оптимални настройки за съчетаване на различни изисквания 

на натоварване, кратко време за изграждане, лесна поддръжка и здрава конструкция. Най-добрата 

електрическа ефективност варира от около 38 % до 48 % (в зависимост от размера на двигателя 

и в зависимост от това, дали е нов двигател и/или е единичен или комбиниран цикъл).  

 Друго важно предимство на тези горивни източници е, че могат да бъдат разположени в 

градските райони или в промишлените райони - в близост до потребителите на топлинната и 

електрическата енергия. Тогава са необходими по-малко преносни линии и свързаните с това 

загуби и разходите могат да бъдат сведени до минимум. Топлината от горивния процес може да се 

възстанови като пара, гореща вода, горещ въздух и т.н. Възможните варианти за използване на 

възстановената топлина включват: 

- централно отопление / охлаждане; 

- процеси на обезсоляване при водоочистката на водата за производствени нужди; 

- загряване на въздух за някои процеси. 

  

Съгласно ИП когенераторите са три броя, нови машини, базирани на двигатели с вътрешно 

горене, утилизатори на отделената топлина и електрогенератори /заводски монтирани към 

газобуталните двигатели/. В котел утилизаторите ще се постига охлаждане на изгорелите газове и 

оползотворяване на топлината в тях, чрез подгряване на мрежова (топлофикационна) вода.  
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4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура 

  ИП не предвижда изграждането на или промяна на съществуващата инфраструктура. 

 

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

закриване, възстановяване и последващо използване 

 

 Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде осъществена на етапи.  

Изпълнението на отделните етапи ще зависи от темповете на процедурните действия в изпълнение 

на законно установените срокове. 

 

6. Предлагани методи за строителство 

 Площадката, на която ще бъде разположена Инсталацията за производство на електрическа 

и 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. 

 

 
 

  Имотът е осигурен с необходимата инфраструктура – водозахранване, електроснабдяване, 

вътрешни пътища и т. н. За осигуряване на ИП с вода ще се изгради отклонение от съществуващата 

водопроводна мрежа. Прогнозна дължина на отклонението 40 м. с диаметър на тръбопровода до 

80 мм. 

Не се предвижда изграждане на нови проводи (паропроводи, тръбопроводи и др.) извън 

територията на разглеждания имот.  

На територията на площадка ТЕЦ „Република” инсталацията за биогаз ще бъде свързана 

към съществуващите топло и тръбопроводи. 
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7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

 

 „Топлофикация - Перник” АД осъществява дейността си по производство на 

електрическа и топлинна енергия на разглежданата площадка на база действащо комплексно 

разрешително № 53-Н1/2014 година, актуализирано с Решение № 53-Н1-И1-А1/2021 г. 

„Топлофикация-Перник“ АД предвижда да изгради нова инсталация за комбинирано производство 

на топлинна и електрическа енергия, която да задоволява част от нуждите на потребителите на 

топлинна енергия. С реализирането на инвестиционното намерение ще бъдат постигнати следните 

цели: 

- Намаляване на използваните количества полезни изкопаеми горива (въглища), 

използвани за производство на енергия; 

- Ограничаване емисиите от парникови газове в резултат от редуциране използваните 

количества изкопаеми горива; 

-  Намаляване на генерираните количества производствени отпадъци (пепел, сгурия и 

гипс). 

 

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. 

 В приложение към искането е представена актуална скица на имота, засегнат от 

инвестиционното предложение. 

 Квартал Мошино се намира на около 560 м североизточно от централата, а северозападно 

от нея на около 550 м се намира квартал Тева. 

 

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: 

- Защитена зона Острица, с площ 44 295 дка., BG0001375 – границите на зоната отстоят на около 

4 км. южно от ТЕЦ Република.  

- Защитена зона Витоша – защитена зона по Директива за птиците, която припокрива защитена 
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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 не попада в чувствителни и уязвими зони, санитарно-охранителни зони на 

водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и в близост до елементи на Националната 

екологична мрежа. 

 

зона по Директива за местообитанията с площ 271 021 дка., BG0000113 – границите на зоната 

отстоят на около 8 км. източно от обекта; 

Реализацията на ИП няма да въздейства пряко върху местообитанията на представителите 

от флората и фауната обект на защита.  

 

 

Разположение на ТЕЦ Република  спрямо най-близките защитени зони 
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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). 

 Не се предвижда извършване на други дейности, свързани с реализацията на промяната 

включващи: 

- добив на строителни материали; 

- жилищно строителство; 

  
  

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 

 

 Етапи за получаване на необходимите разрешителни документи: 

 след приключване на настоящата процедура, "Топлофикация Перник" АД като оператор 
съгласно КР ще внесе в ИАОС информация по Прил. 5 и Прил. 6, съгласно изискванията на 

Наредбата за условията и реда за издаване на КР; 

 актуализация на действащо КР. 

 след изготвяне на инвестиционните проекти, следва те да бъдат внесени за получаване на 
разрешение за строеж в община Перник.  

 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: 

  

 Площадката, на която е разположена Инсталацията за производство на електро- и 

топлоенергия е действаща.  

 Инвестиционното предложение ще се реализира с цел оптимизация на производствения 

процес, намаляване на себестойността на крайния продукт и намаляване на количествата 

генерирани отпадъци и емисиите на замърсители в атмосферния въздух. 

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.  
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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 за реализация на ИП е с ниска биоценотична стойност. Имотът е в отдавна 

урегулирана, урбанизирана територия с действащо предприятие (повече от 70 години), 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.  

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 хората и тяхното здраве 

Инвестиционното предложение, само по себе си няма да окаже значително въздействие върху 

хората и тяхното здраве.  

Предвидените промени, описани в настоящата информация не водят до промени в: 

 границите на производствената площадка; 

 водят до намаляване на средногодишните и максимално еднократните концентрации на 

NOx, SO2 и прах в приземния слой на атмосферата. 

Не се очаква въздействие върху хората и тяхното здраве след реализация на планираните 

промени. 

1.2. Въздействие върху земеползването. 

 За реализиране на инвестиционното предложение инвеститорът няма да извършва промяна 

на предназначението на земята. Няма да се усвояват нови терени извън територията на 

производствената площадка.  

 Не се очаква въздействие върху земеползването. 

1.3. Въздействие върху материалните активи 

 Настоящото инвестиционно предложение има положителен потенциал за въздействие 

върху материалните активи. То включва монтаж на нови съоръжения на площадката.  

1.4. Въздействие върху 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.  
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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 

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 сезонният дял на южните ветрове (18,0%).  

 

Концентрациите 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. 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.  

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 
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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.  

 

 Влиянието върху качеството на атмосферния въздух от Инсталацията за производство на 

електро- и топлоенергия се очаква да бъде намалено след реализация на инвестиционното 

предложение.  

 Запазват се всички съществуващи изпускащи устройства на площадката, наличните точки 

за мониторинг и пречиствателни съоръжения. Добавят се два броя нови изпускащи устройства 

(комини) за двата газобутални двигателя. 

 В резултат на промените, предвидени с настоящото инвестиционно предложение и поради 

липсата на замърсители в горивото, се очаква намаляване на емисиите на NOx, SO2 и прах в 

атмосферния въздух. 

След реализация на ИП кумулативния ефект от работата на когенераторите на биогаз 

съвместно с останалото оборудване на площадката ще се намали поради употребата на „чисто 

гориво“, за сметка на досега използваните местни въглища със сравнително високо съдържание на 

пепел. 

 Извършваните досега „моделирания“ на разсейването на емитираните замърсители и 

определяне на кумулативния ефект показват, че при спазване на НДЕ не се очакват наднормени 

концентрации на замърсителите в най-близко разположените жилищни райони. ИП предвижда 

относително ниски мощности на инсталираното оборудване и ниски дебити на емисиите в 

атмосферата.  „Розата на вятъра“ в района на ТЕЦ „Република“ доказва отсъствието на ветрове в 

посока най-близките квартали на града.  

С допълнителни емисии от неорганизирани източници би могло да е свързано само 

транспортирането на биомасата и нейното съхранение. В тази връзка се предвиждат и  ще се 

спазват следните мерки по чл. 70 от Наредба 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни 

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

на емисии: 

- плавни стартирания и спирания  на транспортното съоръжение; 

- съкращаване на операции водещи до разпрашаване на суровината; 

- редовна поддръжка на основното и спомагателното оборудване; 

- оросяване на транспортните артерии;  

- покриване с временни полиетиленови бариери на складираната суровина. 

   

 

1.5.Въздействие върху водите 

В резултат от реализацията на ИП не се предвижда значително въздействие върху 

повърхностни и подземни води. Предвид естеството и характера на дейността /херметично 

затворени ферментатори и резервоари за газ, използването на стоманени тръбопроводи и 

стоманобетонови конструкции/, липсата на значително водопотребление и на формиране на 

отпадъчни води  няма обективни обстоятелства за негативно въздействие върху водните ресурси. 

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 
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потенциален риск от наводнения. Не се предвижда значително увеличаване на количеството вода 

за производствени нужди или охлаждане. При експлоатацията на съоръженията не се очаква 

формиране на големи потоци отпадъчни води – производствени, охлаждащи или битово-фекални. 

Технологията за реализация на ИП не предвижда нови източници на емисии във водни обекти на 

площадката или около нея и не се предвижда промяна в количествата на ползвана вода за 

производствени нужди.  

По време на строителството отпадъчни производствени води няма да се формират. 

По време на експлоатацията се предвижда следния произход и състав на отпадъчните води 

– производствени, битово-фекални и дъждовни: 

- В зависимост от предложената технология от доставчика е възможно 

производствени отпадъчни води да се формират от процеса на сепарация на вторичната биомаса – 

разделяне на утайката от ферментаторите на твърда и течна фракция. Общото количество ще бъде 

около 190 т. за денонощие и ще се подава към сгуроотвал Кудин дол, т. е. ще постъпи към поток 

оборотни технически води /около 129 т. за денонощие след сепаратора + 60 т. след пелетиращата 

инсталация/. 

- битови води – формират се от ползването на води за санитарно-битови нужди. 

Включват се в потока отпадъчни води. 

- дъждовните води се формират от падналите на площадката на инсталацията валежи 

и се характеризират със съдържание на механични примеси,  неразтворени и разтворени вещества 

предимно неорганични. Включват се в потока отпадъчни води, зауствани в градската 

канализационна мрежа. 

  

1.6.Въздействие върху почви и земни недра 

 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, 

значителни 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 относително ниската мощност на газобуталните двигатели, 

отсъствието на замърсители в състава на горивото, възможностите за оптимизиране на горивния 

процес.  

Експлоатацията на ИП не е свързана с въздействие върху земните недра.  

Не се предвиждат значителни 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 
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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 

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. / km2) до четвърта степен (от 501 

до 1000 t / ср. год. / km2) 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. 

 

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 пещерите 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 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 
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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, Илирийска 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 

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, 
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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 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. 
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1.9. Въздействие върху единични или групови паметници на културата 

 Инвестиционното предложение се реализира в рамките на имот с предназначение „за 

топлоенергийно производство”. Няма потенциал за въздействие върху паметниците на културата 

в гр. Перник 

 

1.10. Въздействие върху почвите  

 За извършване на планираните промени не се изисква промяна на предназначението на 

земеделски или други земи, не се усвояват нови територии. 

1.11. Въздействие върху водите 

 Инвестиционното предложение не засяга директно повърхностни води. Площадката не 

попада в СОЗ на водоизточници. След реализация на ИП няма да се промени лимита на 

количеството вода, необходима за производствените процеси и няма  да се променят количествата 

на отпадните води. 

1.12     Въздействие върху въздуха  

  Всеки един от когенераторите ще бъде оборудван с изпускащо устройство. Изпускащите 

устройства ще бъдат три, с височина  изчислена в техническия проект и съобразена с нормативните  

изисквания 

1.13     Въздействие върху биоразнообразието и растителния свят 
 

 Няма да има въздействие, промените се реализират на съществуваща площадка в изграден 

и въведен в експлоатация завод. 

1.14     Рискови енергийни източници 

 В района не са установени източници на вредни лъчения и реализацията на ИП не 

предполага използването на нови източници, поради което не се очаква превишаване на 

хигиенните норми. Не се използват и в бъдеще няма да бъдат използвани източници на 

йонизиращи лъчения. Акустичната обстановка в района няма да бъде променена, поради следните 

обстоятелства: 

 Съществуващият ТЕЦ представлява промишлен обект, който е постоянен източник на шум 

в околната среда. Съгласно условията на Комплексното разрешително, измерванията на шум се 

извършат веднъж в рамките на две години. От измерванията до момента не са установени 

превишения на нормите. В Дружеството няма постъпили писмени жалби на живущи около 

площадката за наднормени шумови нива.  

 По време на строителните дейности ще се генерира шум предимно от тежкотоварната 

техника доставяща оборудването. Въздействието ще бъде незначително, временно и краткотрайно, 

само през светлата част на денонощието. 

 По време на експлоатацията е възможно да се емитира шум в околната среда от работата на 

челен товарач и автомобил с ремарке. Газобуталните двигатели ще бъдат монтирани в нови и 

шумоизолирани помещения. 

 Промишлената техника, която ще се използва по време на строителството не е източник на 

магнитни, електромагнитни, топлинни и други видове лъчения. 
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2 Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до инвестиционното предложение. 

 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. 

 

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.   

  

4 Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно). 

 

Не се очакват отрицателни въздействия върху 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. Мошино/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. 

 

 Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят 

като вероятни, с продължителност  за срока на експлоатация, ежедневни и обратими. 

 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения. 

В района на ИП няма други горивни инсталации (на други оператори), поради това не се 

предполага комбиниране с въздействия на други съществуващи или одобрени инвестиционни 

предложения. 
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9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

             При стриктно спазване на изискванията на нормативната база 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.  

 

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 периодични 

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 

2 Извършване на мониторинг – контрол 

на състоянието на почвите 

По време на 

експлоатация 

Опазване на почвите от 

замърсяване с нефтопродукти 

(ДВГ) над ПДК. 

 Отпадъци 

3 Събиране на отпадъците съгласно 

изискванията на ЗУО  

 Експлоатация  Намаляване на риска от 

замърсяване  

 Шум 

1 Използване на промишлена и 

тежкотоварна техника отговаряща на 

европейските стандарти  

Експлоатацията Излъчването на шум от 

съоръженията няма да 

надвишава допустимите с-ти 

2 Извършване на периодични 

замервания на нивата на шум  

Експлоатация Контрол на шумовото 

натоварване в района 

 Здравно-хигиенни аспекти и оценка на риска 

3 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 
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№ 

 

Мерки 

 

Период (фаза) на 

изпълнение 

Резултат 

 

 Да не се допускат външни лица на 

обекта 

По време на 

експлоатацията 

Опазване здравето на 

работниците и населението 

4 Периодично проиграване на плана за 

аварийни ситуации за всички етапи от 

производството, инсталации и 

съоръжения 

Експлоатация Опазване здравето на 

работниците и населението 

 

5 Въвеждане на периодичен мониторинг 

на условията работната среда 

Експлоатация Постигане на безопасна 

работна среда и контрол на 

условията на труд 

6 Периодично провеждане на 

инструктаж по безопасност на 

работния персонал 

Експлоатация Превантивна мярка за опазване 

здравето на работещите 

7 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 деловодната служба на дружеството, до момента не са постъпили становища с мнения, 

възражения и/или препоръки към осъществяването на ИП. 

 


