
Представено от „БУЛТРАШ“ АД уведомление за „Инсталация за изгаряне на RDF 
и въглищен прах в ПКМ-12 на площадката на ТЕЦ „Марица 3“ АД, гр. Димитровград“ 

 
Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 

1078/18.09.2018г. относно горепосоченото, допълнителна информация и на основание чл. 5, 
ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ, 
бр. 3 от 05.01.2018г.) РИОСВ – Хасково Ви информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 
Инвестиционното предложение „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах“ ще 

се реализира като надстройка на един брой пламъчнотръбен котел ПКМ-12 с номинална 
топлинна мощност 8,10 MW за производството на суха наситена пàра на площадката на ТЕЦ 
„Марица 3“ АД, гр. Димитровград. 

Основните номинални параметри на инсталацията и на основните съоръжения при 
калоричност на природния газ: 36,0 MJ/nm3, калоричност на RDF и на въглищен прах: 12,6 
MJ/kg са: 

Входяща топлинна мощност на инсталацията:  8,10 MW; 
Оползотворена топлина в циклонната камера:  1,0 MW; 
Входяща топлинна мощност на котел ПКМ–12:  7,10 MW; 
Разход на гориво в режим без изгаряне на твърдо гориво:810 nm3/h природен газ; 
Разход на гориво в режим смесено изгаряне:  2 000kg/h RDF или въглищен 

прах и 110 nm3/h природен газ; 
Дебит на въздушен вентилатор:    12 000 m3/h; 
Напор на въздушен вентилатор:    6 000 Pa; 
Дебит на транспортиращ вентилатор:   4 000 m3/h; 
Напор на транспортиращ вентилатор:   2 800 Pa; 
Дебит на димен вентилатор:    24 000 m3/h; 
Напор на димен вентилатор:    2 500 Pa; 
Дебит на димни газове:     9 500 nm3/h; 
Температура на изходящи газове:    70°C. 
За осъществяване на инвестиционното предложение, парният котел ПКМ-12 е 

предоставен от ТЕЦ „Марица 3“ АД, гр. Димитровград“ с договор за наем от 08.08.2018г. с 
предмет на договора - временно ползване на парен котел, тип ПКМ-12 с инвентарен № 401 и 
зав. №81039. 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11 буква „б“ от 
Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл.93, ал.1, т.1 от същия, инвестиционното предложение 
подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На 
основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на 
РИОСВ – Хасково. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие(ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че имот с идентификатор 21052.1012.30 по КК на гр. Димитровград, за който се 
предвижда изграждане на инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в пламъчнотръбен 
котел ПКМ-12 не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 
2000. Най-близко разположена до имота е защитена зона BG0000578 „Река Марица”, приета 
от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти 
и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
(Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018г.) и 
подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе 
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цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта 
от извършване на ОВОС. 

III. По отношение на изискванията на глава седма, раздел втори на ЗООС: 
ИП ще се реализира на територията на действаща горивна инсталация с номинална 

топлинна мощност над 50 MWth на ТЕЦ „МАРИЦА 3”АД, гр. Димитровград с издадено 
Комплексно разрешително (КР) № 41-Н1-И0-А1/2016г. Във връзка с промените, които се 
планират в работата на инсталацията и съгласно чл. 125 т. 1 от ЗООС, е необходимо ТЕЦ 
„МАРИЦА 3”АД да подаде информация в МОСВ и ИАОС гр. София. 

IV. Указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС: 

На основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е необходимо да внесете в РИОСВ – 
Хасково писмено искане по образец съгласно Приложение № 6 от Наредбата за ОВОС с 
приложена подробно разработена информация по Приложение № 2 от същата наредба в 
един екземпляр на хартиен и електронен носител /в Word формат/, в която се разглежда 
инвестиционното предложение (ИП), с всички предвидени съпътстващи дейности. 

Необходимите образци на документите са налични на интернет страницата на РИОСВ–
Хасково в раздел Административни услуги/Формуляри/Превантивна дейност. 

Необходимо е допълнително да се посочи: 
 Информация за влиянието на отделяните емисии на вредни вещества върху 

качеството на атмосферния въздух в най-близките квартали и в целия град. 
 Информация за реализацията на произведената пара. Кой е топлинния консуматор 

и каква ще е технологията за свързване с него. 
 Къде ще се съхранява RDF горивото - местонахождение на площадката, площ, 

правно основание на което ще се ползва, при какви условия ще се съхраняват отпадъците. 
 Информация за вида на отпадъците /с код и наименование съгласно Наредба № 2 за 

класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр.66/2014 г.), които ще се приемат на площадката и за 
тези, които ще се образуват от дейността. 

 Какви са прогнозните годишни количествата на предложените за третиране 
отпадъци по кодове и какви са прогнозните годишни количествата за образуваните отпадъци. 

 Какви предпазни мерки ще предприеме операторът при доставяне и приемане на 
отпадъците, които да осигуряват предотвратяване или намаляване във възможно най-голяма 
степен на отрицателното въздействие върху компонентите и факторите на околната среда. 

 Ще се прилагат ли методи за намаляване на количеството на остатъците от 
изгарянето, методи за тяхното оползотворяване, както и методи за обезвреждането им в 
случай, че не могат да бъдат оползотворени. 

 

 

Копие от писмото е изпратено до МОСВ, ИАОС, ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД и ТЕЦ 
„МАРИЦА 3“ АД, ГР. ДИМИТРОВГРАД“. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 11.12.2018г./ 


