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Списък на съкращенията

EF Емисионен фактор
NCV Долна топлина на изгаряне
КР Комплексно разрешително (IPPC permit)
РЕПГ Разрешително за емисии на парникови газове
КО Компетентен орган

RDF

Refuse Derived Fuel (твърдо гориво от отпадъци)
смес от материали, отличаващи се с по-висока горимост (например хартия,
пластмаса) в сравнение с компонентите в общия поток отпадъци

ПГ парникови газове
КЕВР Комисия за енергийно и водно регулиране
ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда
КПД Коефициент на полезно действие
ЕРИПЗ Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители
ЕСТЕ Европейска система за търговия с емисии
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Увод

Анализът се отнася до докладването на емисии на парникови газове (ПГ) по ЕСТЕ на парникови
газове на следните инсталации: “Топлофикация – Перник” АД гр. Перник, ТЕЦ “Република”,
“Топлофикация  – Сливен” ЕАД, ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД, “Брикел” ЕАД и ТЕЦ “Марица 3”АД.
Анализът обхваща период на докладване от 2018 до 2022 г. Това означава, че се включват години
на емитиране на парникови газове - 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 г.

Целта е да се анализират докладваните данни за използваните количества горива, емисионните
фактори и емисиите на парникови газове от тези инсталации, като това включва преглед и
сравнение на всички публично достъпни доклади на инсталациите.

● Анализирани са Годишните доклади за емисии на парникови газове, достъпни публично на
интернет страницата на ИАОС -
http://eea.government.bg/bg/r-r/r-te/verifitsirani-dokladi-21/dokladi-1r

● Там където е приложимо, са анализирани Комплексните разрешителни и Годишните
доклади по околна среда, достъпни публично на интернет страницата на ИАОС, а именно:
✔ Публичен регистър на комплексните разрешителни -

http://registers.moew.government.bg/kr/
✔ Годишни доклади по околна среда -

http://eea.government.bg/bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/index
✔ Национална инвентаризация на парникови газове -

http://eea.government.bg/bg/dokladi/dokumenti/BG_NIR_2021.pdf
● Там където е приложимо, са анализирани докладите на отговорната РИОСВ.
● Там където е приложимо, са анализирани данните от Европейския регистър за изпускане и

пренос на замърсители (ЕРИПЗ) -
http://pdbase.government.bg/forms/public_eprtr.jsp?a=1&t=1

● Там където е приложимо, са анализирани заявленията за цени, подадени към КЕВР,
достъпни в интернет - https://www.dker.bg/bg/elektroenergetika/tseni-2.html и
https://www.dker.bg/bg/toploenergetika/tseni-3.html

WEBSITES

Годишните доклади за емисии на парникови газове http://eea.government.bg/bg/r-r/r-te/verifitsirani-dokladi-21/dokladi-1
r

Публичен регистър на комплексните разрешителни http://registers.moew.government.bg/kr/

Годишни доклади по околна среда (КР) http://eea.government.bg/bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/index

Национална инвентаризация на парникови газове https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2022

ЕРИПЗ http://pdbase.government.bg/forms/public_eprtr.jsp?a=1&t=1

БСА https://www.nab-bas.bg/

КЕВР https://www.dker.bg/
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1 Организация на дейностите по докладване на емисиите на ПГ в
Република България

1.1 Докладване

В България, инсталациите, произвеждащи топло и електроенергия ежегодно изготвят и представят
няколко доклада, свързани с емисиите на парникови газове, емисиите на замърсители и количества
произведена енергия и изгорени горива:

✔ Доклад по околна среда (КР) – подава се към ИАОС, в съответствие с Комплексното
разрешително, от горивните инсталации с инсталирана топлинна мощност над 50 MW

✔ Доклад за емисии на парникови газове - подава се към ИАОС, в съответствие с
Разрешително за емисии на парникови газове, от горивните инсталации с инсталирана
топлинна мощност над 20 MW

✔ Докладване по ЕРИПЗ (Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители)
✔ Докладване до КЕВР – за определяне на цените на произведената електро и топлоенергия

Данните за емисии на парникови газове, използвани горива и суровини и произведена енергия
всяка от инсталациите докладва към следните институции и регистри:

Данни Докладване
Емисии на парникови газове Годишен доклад за емисии на парникови газове - ИАОС

Годишен доклад по околна среда (КР) - ИАОС
Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители
(ЕРИПЗ) – ИАОС
Заявления за цени - КЕВР

Използвани горива и
суровини

Годишен доклад за емисии на парникови газове - ИАОС
Годишен доклад по околна среда - ИАОС
Заявления за цени - КЕВР

Произведена енергия Годишен доклад за емисии на парникови газове - ИАОС
Годишен доклад по околна среда - ИАОС
Заявления за цени - КЕВР

1.2 Структура на ИАОС

Компетентен орган по докладите за емисии на парникови газове, докладите по околна среда (КР) и
докладването по ЕРИПЗ е ИАОС, Дирекция “Разрешителни режими”.
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1.3 ИАОС - Дирекция “Разрешителни режими”

Дирекцията “Разрешителни режими” е структурирана в 3 отдела:

● Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

● Предотвратяване на големи аварии и промишлено замърсяване

● Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии на
парникови газове

Отношение към докладването на емисиите от инсталациите имат отделите: Комплексно
предотвратяване и контрол на замърсяването и Разрешителни за емисии на парникови газове и
регистър за търговия с емисии.

• Отдел “Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” е отговорен за
процедурите по издаване, преразглеждане, изменение и актуализиране на комплексни
разрешителни и поддържането на Публичен регистър за резултатите от мониторинга на емисиите,
предвиден в комплексните разрешителни. Отговорен е и за докладването до Европейския регистър
за изпускането и преноса на замърсители, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 за
създаване на Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ).
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• Отдел “Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с
емисии” е отговорен за: провеждане на процедури по издаване, преразглеждане, актуализиране и
отмяна на разрешителни за търговия с емисии на парникови газове, съгласно изискванията Закона
за ограничаване изменението на климата (ЗОИК); одобряване на планове за мониторинг на
годишните емисии на парникови газове и тонкилометрите на авиационни оператори, съгласно
изискванията на ЗОИК; приемане и проверка на докладите за емисии на парникови газове на
оператори на инсталации и на авиационни оператори, съгласно изискванията на ЗОИК.

1.4 ИАОС - Дирекция “Мониторинг и оценка на околната среда”

Друга дирекция, имаща отношение към емисиите на парникови газове, е Дирекция “Мониторинг и
оценка на околната среда”, която извършва инвентаризация на емисии на парникови газове и
вредни вещества във въздуха съгласно изискванията на Рамкова конвенция на ООН по изменение
на климата и Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния.

Отдел “Инвентаризации на емисии” на тази дирекция разработва националните инвентаризации на
емисии на парникови газове (ПГ), като събира необходимата информация, изчислява емисиите на
ПГ и изготвя Национален доклад съгласно изискванията на Рамковата Конвенция на ООН по
изменение на климата (РКОНИК) и Протокола от Киото.

1.5 Инвентаризация на емисиите на парникови газове

Националната инвентаризация на емисии на парникови газове се разработва от ИАОС. Тя е
ежегодна и се публикувана на страницата на Рамковата конвенция на ООН по изменение на
климата UNFCCC (https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2022) и в нея е посочено, че
инвентаризацията на емисиите от сектор Енергия се извършва от експерти на ИАОС и външни
консултанти, като методологията и емисионните фактори се определят от ИАОС и НСИ.

Там също така е посочена методиката за определяне на специфичните за страната емисионни
фактори. Текстът на тази методика е цитиран тук:

“3.3.8.2.2 Country specific emission factors for CO2 for solid fuels

Emission data reported under the European Emission Trading Scheme A total of 175 operators have
provided their verified CO2 emission reports required under the EU ETS for the years 2007-2019. These
emissions have been incorporated in the inventory to the best extent possible (see respective subchapters
for more information). Furthermore, the background data for the emission calculations under the EU ETS
has been used for further QA/QC checks.

Data from the verified ETS reports has been analysed in order to apply a Tier 2 methodology for the
national emission calculations. Out of all operators reporting in 2019, only the 20 largest industrial
plants used plant specific methodologies. That made it possible to derive country-specific EFs for the
major solid fuels. There were no plants, which applied plant-specific EFs for liquid or gaseous fuels.

The country-specific emission factors were derived from the verified ETS reports as a weighted average
from all operators, which declared that they had used plant-specific emission factors (Tier 3 according to
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Commission Regulation 601/2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions). The
EFs including oxidation factor are calculated as the total sum of the verified CO2 emissions divided by
the total amount of the respective fuel as reported by the operators. For the years 2007 to 2019 the
respective annual emission factors were applied, whereas for the years 1988 to 2006 an EF calculated as
a weighted average was applied. A subset of all operators reported plant specific oxidation factors, based
on which country-specific EFs excluding oxidation factor were calculated, by using the country-specific
EFs including oxidation factor.”

От този текст следва, че в националната инвентаризация на емисиите от изгаряне на въглища в
тецовете са използвани усреднени емисионни фактори докладвани от инсталациите. В
инвентаризациите са използвани следните EF (пак там):

1.6 Верификационни органи

Докладите на инсталациите за емисии на парникови газове задължително се проверяват от
Акредитирани верификационни органи. Акредитираните верификационни органи се акредитират
от Българската служба по акредитация, която ежегодно трябва да извършва проверка на дейността
им.

1.7 Проверка на докладите за емисии на парникови газове

В процеса на разработване и проверка на Годишните доклади за емисии на парникови газове
участват следните организации и органи:

● Инсталацията – според процедурите описани в одобрен от ИАОС План за мониторинг на
емисии на парникови газове.
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● Лаборатория – независима акредитирана лаборатория, извършваща анализите на горивата и
суровините.

● Верификационен орган – независим проверяващ, в случая на разглежданите инсталации –
ГРИЙН ЕНД ФЕЪР АД (за докладите до 2018 г.) и Джи Ем Ай Верифай ЕООД (от 2018 г.
нататък). През 2022 г. докладът на ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД e верифициран отново от ГРИЙН
ЕНД ФЕЪР АД.

● ИАОС - приема и проверява докладите за емисии на оператори на инсталациите. Докладът за
емисии на парникови газове се счита за приет след проверка от страна на ИАОС и издаване на
окончателно становище.

● Индиректна проверка от ИАОС – всяка година, за разработване на Националната
инвентаризация на емисии на парникови газове, се извършва преглед и анализ на всички
доклади на инсталациите, с цел разработване на специфични за страната емисионни фактори и
долни топлини на изгаряне. Това се извършва от Отдел “Инвентаризации на емисии” ИАОС, с
помощта на външен консултант – Денкщат България ООД (това е посочено в някои от
националните инвентаризации на ПГ).

● Проверка от Българската служба по акредитация (БСА) – Всяка година
Верификационните органи подлежат на проверка от страна на БСА. Тя би следвало да
проверява и докладите на инсталациите, заедно с вътрешната документация на
верификационните органи.

1.8 Изводи

Основната част на докладите на инсталациите постъпват в ИАОС, в една и съща дирекция -
Дирекция “Разрешителни режими”. Тези доклади подлежат на проверка от ИАОС и РИОСВ, като
КО, и се очаква, че ще съдържат еднакви данни относно емисии, използвани горива и
суровини и произведена енергия и че при наличие на евентуални несъответствия, те ще
бъдат отстранени и докладите ще бъдат коригирани преди официалното им одобрение.

Данните от докладите за емисии на парникови газове се използват за разработване на
специфичните за страната емисионни фактори и долни топлини на изгаряне и тази дейност отново
се извършва в ИАОС с помощта на външен консултант (Денкщат България ООД).

Българската служба по акредитация извършва проверка на Верификационния орган, и при
констатирани нередности, би следвало да ограничи или отнеме акредитацията му.

Най-общо процесът на докладване е показан на следващата диаграма:
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2 Анализ на докладването по инсталации

Анализът за всяка от инсталациите “Топлофикация – Перник” АД гр. Перник, ТЕЦ “Република”,
"Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов" ЕАД, ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД, “Брикел” ЕАД и ТЕЦ
"Марица 3" АД е направен по години, основно в две направления:

● Съответствие на представената информация в доклада по околна среда (КР), доклада по ПГ,
ЕРИПЗ и доклад пред КЕВР, относно определяне на цените на електро и топлоенергия

● Приложени Емисионни фактори

2.1 “Топлофикация – Перник” АД гр. Перник, ТЕЦ “Република”

КР КР: № 53/2005 - актуализирано с Решение № 53-Н1-И0-А1/2021 г. на
ИАОС

РЕПГ Решение № 28-Н3-А0/2015 г. за издаване на РЕПГ № 28-Н3/2015 г.
Дейност производство на електрическа и топлинна енергия
Горива разрешени по КР природен газ, въглища, брикети

Използвани горива
природен газ, кафяви въглища, суббитоминозни - смес със
съдържание 25-35% ниско сернисти въглища, лигнитни брикети,
RDF, биомаса

2.1.1 Съответствие на представената информация в доклада по околна среда (КР),
доклада по парникови газове, ЕРИПЗ и КЕВР

2017 г.

1. Емисиите на CO2 са различни в доклада за парникови газове и в доклада по околна среда
(КР), като в този по КР са по-високи.

2. Емисиите на CO2, докладвани в Европейски регистър за изпускане и пренос на
замърсители (ЕРИПЗ) съвпадат с тези от доклада по околна среда (КР) 449 450.670 tCO2

2017 Доклад по
КР

Доклад за
ПГ

ЕРИПЗ

Емисии,
tCO2

449 450.67 364 567
449

450.67

3. Според доклада по околна среда (КР), брутното количество произведена топлоенергия е
4 389.98 TJ, а според Годишния доклад за ПГ, изразходваното количество енергия от
горивата е 3 772.05 TJ. Това означава, че инсталацията има КПД 116.4 %, тоест е вложила
по-малко енергия отколкото е произвела. Реално КПД на котлите на твърди горива е от
порядъка на 90 %. Може да се направи заключение, че инсталацията не е докладвала
цялото количество горива, които е използвала, в резултат на което е докладвала по-ниски от
реалните емисии на CO2.

12
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4. Според данните, подадени на КЕВР за определяне на цената
https://www.dker.bg/uploads/zaqvlenia_ceni/2018/toplo/TF_Pernik_AD.zip , количествата
изразходвани горива са по-високи. Имайки предвид нереално високият КПД (според
доклада за парникови газове), данните от този доклад са много по- реалистични (80%
КПД).

горива КЕВР Доклад за ПГ Δ
кафяви въглища, t 520 398.00 368 108.35 -152 289.65
природен газ, 1000 m3 6 243.24 6 243.24 0.00
смес от въглища - лигнити, t 22 772.00  -22 772.00
брикети, t 37 820.00 15 675.95 -22 144.05

2018 г.

1. Емисиите на ПГ са различни в доклада за ПГ и в доклада по околна среда (КР), като в този
по КР са по-високи.

2. Емисиите на CO2, докладвани в Европейски регистър за изпускане и пренос на
замърсители (ЕРИПЗ) съвпадат с тези от доклада по околна среда 305 355.03 tCO2

2018 Доклад по
КР

Доклад за
ПГ

ЕРИПЗ

Емисии,
tCO2

305 355.03 197 328
305

355.03

3. Като гориво са използвани RDF и биомаса, което е в нарушение на КР. Количеството
използвана биомаса е 47.9 % от горивата, използвани на площадката, изразени в TJ.

4. Според данните подадени на КЕВР за определяне на цената
https://www.dker.bg/uploads/zaqvlenia_ceni/2019/toplo/9_TF_Pernik_29_03_2019.zip
количествата изразходвани горива са по-високи.

горива КЕВР Доклад за ПГ Δ
кафяви въглища, t 295 480 244 800 -50 680.00
природен газ, 1000 m3 6 114 6 115 0
смес от въглища - лигнити, t 5 430  -5 430.00
брикети, t 23 880 17 156 -6 724.00

2019 г.

1. Емисиите на ПГ са различни в доклада за ПГ и в доклада по околна среда (КР), като в този
по КР са по-високи.

2. Емисиите на CO2, докладвани в Европейски регистър за изпускане и пренос на
замърсители (ЕРИПЗ) съвпадат с тези от доклада по околна среда 273 175 tCO2

2019 Доклад по
КР

Доклад за
ПГ

ЕРИП
З
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Емисии,
tCO2

273 175 143 561
273
175

3. Като гориво и през тази година, в нарушение на КР, продължава да се използва биомаса.
4. Количеството използвана биомаса е 51.8 % от горивата, използвани на площадката,

изразени в TJ.
5. Според данните подадени на КЕВР за определяне на цената

https://www.dker.bg/uploads/zaqvlenia_ceni/2020/toplo/9_TF_Pernik.zip ,количествата
изразходвани горива са по-високи.

горива КЕВР Доклад за ПГ Δ
кафяви въглища, t 300 930 212 872 -88 058
природен газ, 1000 m3 6 254 6 255
смес от въглища - лигнити, t 9 830 -9 830
брикети, t 19 940 10 928 -9 012

2020 г.

1. Според доклада по околна среда (КР), брутното количество произведена топлоенергия е 4
166.78 TJ, а според Годишния доклад за ПГ, изразходваното количество енергия от горивото
е 1 600.52 TJ. Това означава, че инсталацията има КПД 260.34 %, тоест е вложила
по-малко енергия отколкото е произвела. Реално КПД на котлите на твърди горива е от
порядъка на 90 %. Може да се направи заключение, че инсталацията не е докладвала
цялото количество горива, които е използвала, в резултат на което е докладвала по-ниски от
реалните емисии.

2. Според данните подадени на КЕВР за определяне на цената
https://www.dker.bg/uploads/zaqvlenia_ceni/2021/toplo/9_TF_Pernik.zip , количествата
изразходвани горива са по-високи. Имайки предвид нереално високият КПД (според
доклада за ПГ), данните от този доклад са много по- реалистични.

горива КЕВР Доклад за ПГ Δ
кафяви въглища, t 427 610 145 205 -282 405
природен газ, 1000 m3 7 090 7 090 0
смес от въглища - лигнити, t 29 310 272 -29 038
брикети, t 68 360 7 990 -60 370

2021 г.

1. Няма несъответствие между доклада по КР и ПГ, а докладът за КЕВР е представен с
конфиденциални данни и количествата са скрити
https://www.dker.bg/uploads/zaqvlenia_ceni/2022/toplo/9_TF_Pernik.zip поради което, не може
да бъде извършено сравнение и проверка на достоверността на данните.
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2.1.2 Емисионни фактори

2.1.2.1 Кафяви въглища

През 2020, Емисионният фактор (EF) на кафявите въглища, използвани от инсталацията, е намалял
в сравнение с 2017 г. (106.59 tCO2/TJ) с 32.4 %, като стойността му е 72.07 tCO2/TJ. През 2019 г.
емисионният фактор е още по-нисък – 69.48 tCO2/TJ. Тези емисионни фактори са характерни за
течните горива като: дизел, мазут, бензин и др. петролни продукти.

EF
tCO2/TJ

NCV
GJ/t

2017 106.59 9.05
2018 76.23 9.38
2019 69.48 8.96
2020 72.07 8.64
2021 88.55 7.15

Минималният EF според IPCC 20061 за кафявите въглища е 92.8 tCO2/TJ. В Националният доклад
за инвентаризацията на емисиите на ПГ е използван EF 96.1 tCO2/TJ.

Твърде ниският EF би следвало да е отчетен от екипа, разработващ Националната
инвентаризация на емисии на ПГ (ИАОС и външен консултант).

Може да се направи оценка за най-малкото отклонение, като се приложи минималният EF, в
съответствие с IPCC 2006 за кафявите въглища.

2.1.2.2 Лигнитни брикети

През 2020, Емисионният фактор (EF) на лигнитните брикети е намалял в сравнение с 2017 г. с
16.6 %, като стойността му е 88.27 tCO2/TJ. През 2019 г. емисионният фактор е още по-нисък –
86.23 tCO2/TJ. Тези емисионни фактори са близко до минималната стойност по IPCC и е възможно
да са реални.

EF
tCO2/TJ

NCV
GJ/t

2017 105.8 14.41
2018 86.01 14.67
2019 86.23 13.04
2020 88.27 12.62
2021 92.69 11.71

Минималният EF според IPCC 2006 за лигнитни брикети е 87.3 tCO2/TJ. В Националният доклад
за инвентаризацията на емисиите на ПГ е използван EF 97.5 tCO2/TJ.

1 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories / Table 2.2 Default Emission Factors For
Stationary Combustion In The Energy Industries
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2.1.3 Намаление на докладваните емисии на CO2

2017

● В доклада за емисии на ПГ не са докладвани всички горива, изгорени на площадката.
Това се потвърждава от факта, че при преизчисление на база данни за разходна норма,
посочена в Доклада по КР, се получават доста по-високи количества горива. Енергията на
докладваните горива не е достатъчна, за да се произведе посоченото в Доклада по КР,
количество топлинна и електрическа енергия. Освен това, според данните подадени на
КЕВР за определяне на цената
https://www.dker.bg/uploads/zaqvlenia_ceni/2018/toplo/TF_Pernik_AD.zip количествата
изразходвани горива са по-високи.

● На база на доклада, подаден в КЕВР, и прилагане на емисионен фактор в съответствие с
IPCC 2006 за лигнитните въглища, които не са докладвани в доклада за ПГ (90.90 t
CO2/TJ), оценените емисии на CO2 са 544 678 tCO2, или с 180 110 tCO2 по-малко от
докладваните в доклада за ПГ 364 567 tCO2, което при средна цена на квотите през 2018 г.
– 17 EUR/t, изразено в паричен еквивалент е 3 062 113 EUR (по-ниски разходи за
закупуване на квоти).

2018

● Използваният емисионен фактор на кафявите въглища е много нисък. Ниския емисионен
фактор, води до докладване на по-ниски емисии на CO2.

● На база на доклада, подаден в КЕВР, и прилагане на емисионен фактор в съответствие с
IPCC 2006 за кафявите въглища (92.8 t CO2/TJ) и за лигнитните въглища (90.90 t CO2/TJ),
оценените емисии на CO2 са 285 391 tCO2, или с 88 064 tCO2 по-малко от докладваните в
доклада за ПГ 197 328 tCO2, което при средна цена на квотите през 2019 г. – 25.61 EUR/t,
изразено в паричен еквивалент е 2 255 496 EUR (по-ниски разходи за закупуване на квоти).

2019

● Използваният емисионен фактор на кафявите въглища е много нисък. Ниския емисионен
фактор, води до докладване на по-ниски емисии на CO2.

● На база на доклада, подаден в КЕВР, и прилагане на емисионен фактор в съответствие с
IPCC 2006 за кафявите въглища (92.8 t CO2/TJ) и за лигнитните въглища (90.90 t CO2/TJ),
оценените емисии на CO2 са 264 326 tCO2, или с 120 765 tCO2 по-малко от докладваните
в доклада за ПГ 143 561 tCO2, което при средна цена на квотите през 2020 г. – 25.09 EUR/t,
изразено в паричен еквивалент е 3 029 831 EUR (по-ниски разходи за закупуване на квоти).

2020

● Използваният емисионен фактор на кафявите въглища е много нисък. Ниския емисионен
фактор, води до докладване на по-ниски емисии на CO2.

● На база на доклада, подаден в КЕВР, и прилагане на емисионен фактор в съответствие с
IPCC 2006 за кафявите въглища (92.8 t CO2/TJ), оценените емисии на CO2 са 416 676 tCO2,
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или с 311 567 tCO2 по-малко от докладваните в доклада за ПГ 105 109 tCO2, което при
средна цена на квотите през 2021 г. – 50 EUR/t, изразено в паричен еквивалент е 15 578 328
EUR (по-ниски разходи за закупуване на квоти).

2021

● Оценката показа, че при емисионен фактор по IPCC 92.80 tCO2/TJ и изразходвани кафяви
въглища 209 340 t, емисиите от кафяви въглища са 127 673 tCO2 при докладвани 121 303
tCO2. Разликата е 6 370 tCO2, което при средна цена на квотите – 85.00 EUR (средна цена
за месец април 2022 г.), изразено в паричен еквивалент е 541 482 EUR.

2.1.4 Несъответствия на площадката:

Година Несъответствие
Неотчетени емисии на

ПГ – оценени tCO2/
Финансова печалба

EUR – оценена

2017

● Докладвани данни, даващи КПД
116%

● Емисиите в доклада за ПГ, ЕРИПЗ и
в доклада по околна среда се
различават

● Количествата горива, докладвани в
КЕВР, за определяне на цената на
топлоенергията са значително
по-високи

180 110 3 062 113

2018

● Използвани RDF и биомаса, в
нарушение на Комплексното
разрешително

● Количеството използвана биомаса е
47.9 % от горивата, използвани на
площадката, изразени в TJ

● Емисиите в доклада за ПГ, ЕРИПЗ и
в доклада по околна среда се
различават - докладвано занижено
количество гориво

● Количествата горива, докладвани в
КЕВР, за определяне на цената на
топлоенергията са значително
по-високи

● Нереално нисък емисионен фактор за
кафяви въглища, в резултат на което
емисиите са подценени

88 064 2 255 496
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Година Несъответствие
Неотчетени емисии на

ПГ – оценени tCO2/
Финансова печалба

EUR – оценена

2019

● Използвана биомаса, в нарушение на
Комплексното разрешително

● Количеството използвана биомаса е
51.8 % от горивата, използвани на
площадката, изразени в TJ

● Количествата горива, докладвани в
КЕВР, за определяне на цената на
топлоенергията са значително
по-високи

● Нереално нисък емисионен фактор за
кафяви въглища, в резултат на което
емисиите са подценени

120 765 3 029 831

2020

● Докладвани неверни количества
горива, което води до КПД 260%

● Количествата горива, докладвани в
КЕВР, за определяне на цената на
топлоенергията са значително
по-високи

● Нереално нисък емисионен фактор за
кафяви въглища

● Нереално нисък емисионен фактор за
кафяви въглища

311 567 15 578 328

2021
● Нереално нисък емисионен фактор за

кафяви въглища 6 370 541 482

Общо за периода 2017-2021 г. 526 766 21 405 137

2.1.5 Стъпки за определяне на реалните емисии на инсталацията

1. Да се получат данни от КЕВР за количества произведена от котлите топлинна енергия за
2021 г.

2. Да се получат данни от КЕВР за количества употребени горива за 2021 г.
3. Да се използват данните, налични в ИАОС и КЕВР, за количествата употребени горива.
4. Да се направи нова верификация (проверка) на всички данни. По закон тези данни се

съхраняват на площадката 10 години, а счетоводната документация 5 години.
5. Да се прегледат сертификатите от анализ на акредитираната лаборатория, изследвала

въглищата.
6. Да се изчислят коректните емисии на CO2, на база данни от КЕВР, ИАОС – КР и данните

съхранявани на площадката, включително счетоводни данни.
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2.2 "Топлофикация-Сливен" ЕАД

КР
510/2015 - актуализирано с Решение № 510-Н1-И0-А2/2021 г.
на ИАОС

РЕПГ
Решение № 35-Н3-А0/2019 г. за издаване на РЕПГ №
35-Н3/2019 г.

Дейност производство на електрическа и топлинна енергия

Горива разрешени по КР въглища, мазут, дизелово гориво, биомаса, RDF

Използвани горива

други видове битуминозни въглища – черни въглища,
суббитуминозни въглища – въглища Брикел ОЕГ, антрацитни
въглища – каменни въглища, лигнит, мазут, дизелово гориво,
биомаса, Модифицирано RDF гориво

1.1.1        Съответствие на представената информация в доклада по околна среда (КР),
доклада по ПГ, ЕРИПЗ и КЕВР

2017 г.

1. За 2017 г., данните докладвани в Докладите по КР и ПГ, както и ЕРИПЗ, съвпадат, но в
докладите подадени към КЕВР е посочено и гориво природен газ (1 205 000 m3), а в
доклада за ПГ това гориво липсва, което довежда до докладване на по-малко емисии.

2018 г.

1. Количеството докладвана биомаса в доклада за ПГ и доклада към КЕВР (57 683.79 t) е 4.68
пъти по-високо от това, докладвано в Доклада по КР (12 334.00 t) и превишава допустимото
по КР (19 029 t/годишно).

2018 Доклад по
КР

Доклад за
ПГ
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биомаса, t 12 334 57 683.79

2. Количеството използвана биомаса е 26.8 % от горивата, използвани на площадката,
изразени в TJ.

3. В докладите подадени към КЕВР е посочено и гориво природен газ, а в доклада за ПГ това
гориво липсва, което довежда до докладване на по-малко емисии.

2019 г.

1. Количеството докладвана биомаса в доклада за ПГ и доклада към КЕВР е 10.7 пъти
по-високо от това, докладвано в Доклада по КР и превишава допустимото по КР (19 029
t/годишно).

2018 Доклад по
КР

Доклад за
ПГ

биомаса, t 8 734.43 93 354.99

2. Ако се приеме за вярно количеството биомаса, докладвано в доклада по КР, ще се окаже, че
КПД на котлите е 130 %. Реално КПД на котлите на твърди горива е от порядъка на 90 %.

3. Количеството използвана биомаса е 48.4 % от горивата, използвани на площадката,
изразени в TJ, според доклада за ПГ и доклада към КЕВР.

2020 г.

1. Количеството докладвана биомаса в доклада за ПГ и доклада към КЕВР са 25 пъти
по-високо от това, докладвано в Доклада по КР.

2020 Доклад по
КР

Доклад за
ПГ

биомаса, t 4 020.09 100 696
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2. Ако се приеме за вярно количеството биомаса, докладвано в доклада по КР, ще се окаже, че
КПД на котлите е 200 %. Реално КПД на котлите на твърди горива е от порядъка на 90 %.

3. Количеството използвана биомаса е 56 % от горивата, използвани на площадката, изразени
в TJ.

4. В доклада към КЕВР е посочено, че през тази година инсталацията е изгаряла и газьол 2
920 t. Това количество не е докладвано в доклада по ПГ, там посочената стойност е 0. Това
довежда до докладване на по-малко емисии на ПГ.

2021 г.

1. Количеството докладвана биомаса в доклада за ПГ са 203 пъти по-високо от това,
докладвано в Доклада по КР.

2021 Доклад по
КР

Доклад за
ПГ

биомаса, t 614.82 124 995

2. Ако се приеме за вярно количеството биомаса, докладвано в доклада по КР, ще се окаже, че
КПД на котлите е 337 %. Реално КПД на котлите на твърди горива е от порядъка на 90 %.
На база докладите по КР и ПГ, докладваното от инсталацията КПД е 99.5% което също е
нереално висока стойност.

3. Количеството използвана биомаса е 70.9 % от горивата, използвани на площадката,
изразени в TJ.

4. Според данните, подадени на КЕВР за определяне на цената
https://www.dker.bg/uploads/zaqvlenia_ceni/2022/toplo/10_TF_Sliven.zip , количествата
изразходвани горива са по-високи, с изключение на биомасата.

Горива КЕВР Доклад за ПГ Δ

Въглища, t 124 368 42 389 -81 979

биомаса, t 43 016 124 995 -81 979
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Вероятно двата вида гориво са разменени. Проверката на доклада към КЕВР относно платеният
акциз за въглища показва, че данните в годишния доклад за ПГ са сгрешени. На база на РЕШЕНИЕ
№ Ц-18 от 01.07.2022 г. на КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
https://www.dker.bg/uploads/reshenia/2022/res_c-18_01072022.pdf също може да се направи извод, че
данните в годишния доклад за ПГ не отговарят на реалните.

2.2.2 Емисионни фактори

2.2.2.1 RDF

2019 г.

● За използваният на площадката RDF е посочено съдържание на биомаса 84.4 %. Това е
много високо съдържание на биомаса, имайки предвид данните от други инсталации в
страната, изгарящи RDF, такива като: Холсим (България) АД 46 – 56 %, Девня цимент АД
44-45 %. Високият процент съдържание на биомаса определено трябва да се постави под
въпрос, тъй като пряко влияе на докладваните от инсталацията емисии на ПГ. Важно е дали
лабораторията, издала сертификат за анализ (№1138 Б-2/20.12.2018 г.) разполага с
акредитация за извършване на такъв анализ. В съответствие с международните стандарти,
анализът би следвало да е извършен по EN 15440 “Solid recovered fuels. Methods for the
determination of biomass content”.  Ако лабораторията извършила анализът не е
акретирирана по съответния стандарт, получените данни не могат да се използват в доклад
за ПГ.

2018 г. и 2020 г.

● Също е изгарян RDF, но тогава съдържанието на биомаса е 0 %. Не е ясно как са отчитани
съответните количества и параметри, тъй като RDF не фигурира в разрешителното за
емисии на ПГ и в плана за мониторинг.

● Докладваните емисии от биомасната фракция на RDF през 2018 г. са 5 593 tCO2, които не
следва да се считат за биомасни, ако лабораторията, извършила анализа не е акредитирана
по съответния стандарт. При тогавашна средна цена на квотите – 25.09 EUR, изразено в
паричен еквивалент е 114 392 EUR.

2.2.2.2        Черни въглища - други видове битуминозни въглища мина Балкан

През 2017, Емисионният фактор (EF) на въглищата е 74.51 tCO2/TJ, много по-нисък от
минималния, представен в IPCC 2006. През 2020 г. емисионният фактор е 83.25 tCO2/TJ, също
по-нисък от минималния, представен в IPCC 2006. В Националният доклад за инвентаризацията на
емисиите на ПГ е използван EF в диапазона 91.31 – 95.68 tCO2/TJ.

EF
tCO2/TJ

NCV
GJ/t
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2017 74.51 16.04

2018 91.62 13.35

2019 91.82 13.31

2020 83.25 11.62

2021 104.91 22.21

Минималният EF според IPCC 2006 за въглища е 87.3 tCO2/TJ, като за черните въглища е 89.5
tCO2/TJ.

Твърде ниският EF би следвало да е отчетен от екипа, разработващ Националната инвентаризация
на емисии на ПГ (ИАОС и външен консултант).

Може да се направи оценка, като се приложи минималният EF, в съответствие с IPCC 2006 за
черни въглища.

2.2.2.3 Кафяви въглища - суббитуминозни въглища - Брикел ОЕГ-

През 2017, Емисионният фактор (EF) на въглищата е 82.59 tCO2/TJ. През 2018 г. емисионният
фактор е 86.29 tCO2/TJ. През 2020 г. емисионният фактор е 87.05 tCO2/TJ, а през 2021 е 88.64
tCO2/TJ.

EF
tCO2/TJ

NCV
GJ/t

2017 82.59 12.57

2018 86.29 13.05

2019 92.98 14.01

2020 87.05 11.98

2021 88.64 11.78
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Минималният EF според IPCC 2006 за кафявите въглища е 92.8 tCO2/TJ. В Националният доклад
за инвентаризацията на емисиите на ПГ е използван EF 96.1 tCO2/TJ.

Твърде ниският EF би следвало да е отчетен от екипа, разработващ Националната инвентаризация
на емисии на ПГ (ИАОС и външен консултант).

Може да се направи оценка за най-малкото отклонение, като се приложи минималният EF, в
съответствие с IPCC 2006 за кафявите въглища.

2.2.2.4 Кафяви въглища - суббитуминозни въглища - нискокалорични

През 2017, Емисионният фактор (EF) на въглищата е 57.79 tCO2/TJ. През 2018 г. емисионният
фактор е 41.69 tCO2/TJ. През 2019 г. емисионният фактор е 48.68 tCO2/TJ. През 2020 г.
емисионният фактор е 66.07 tCO2/TJ. Тези емисионни фактори са характерни за течните и дори
газообразни горива като: природен газ, дизел, мазут, бензин и др. петролни продукти.

EF
tCO2/TJ

NCV
GJ/t

2017 57.79 4.99

2018 41.69 9.03

2019 48.68 8.89

2020 66.07 6.78

2021 0 0
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Минималният EF според IPCC 2006 за въглища е 87.3 tCO2/TJ, като за кафявите въглища е 92.8
tCO2/TJ. В Националният доклад за инвентаризацията на емисиите на ПГ е използван EF 96.1
tCO2/TJ. Не е ясно какво гориво е изгаряно на площадката, т.к. това не са показатели на въглища.
Не са известни изкопаеми твърди, течни или газообразни горива с емисионен фактор под 55
tCO2/TJ (освен метан)

Твърде ниските EF би следвало да са отчетени от екипа, разработващ Националната
инвентаризация на емисии на ПГ (ИАОС и външен консултант).

Може да се направи оценка за най-малкото отклонение, като се приложи минималният EF, в
съответствие с IPCC 2006 за кафявите въглища.

2.2.2.5 Други видове битуминозни въглища мина Балкан 2000 - черни въглища

През 2019 г. емисионният фактор е 45.19 tCO2/TJ. В Националният доклад за инвентаризацията на
емисиите на ПГ е използван EF в диапазона 91.31 – 95.68 tCO2/TJ.

EF
tCO2/TJ

NCV
GJ/t

2017 90.29 10.13

2018 95.3 9.96

2019 45.19 8.33

2020 101.66 12.64

2021 0 0
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Минималният EF според IPCC 2006 за въглища е 87.3 tCO2/TJ, като за черните въглища е 89.5
tCO2/TJ. Твърде ниският EF през 2019 г. би следвало да е отчетен от екипа, разработващ
Националната инвентаризация на емисии на ПГ (ИАОС и външен консултант).

Може да се направи оценка, като се приложи минималният EF, в съответствие с IPCC 2006 за
черни въглища.

2.2.3 Намаление на докладваните емисии на CO2

2017 г.

● На база на доклада, подаден в КЕВР, емисионен фактор по IPCC 2006 89.5 tCO2/TJ за
черни въглища, емисионен фактор по IPCC 2006  92.8 tCO2/TJ за кафяви въглища,
емисионен фактор по IPCC 2006  92.8 tCO2/TJ за суббитуминозни въглища –
нискокалорични, оценените емисии на CO2 са 231 628 tCO2, или с 32 842 tCO2
по-малко от докладваните в доклада за ПГ 198 786 tCO2, което при тогавашна средна
цена на квотите – 17 EUR, изразено в паричен еквивалент е 558 357 EUR (по-ниски
разходи за закупуване на квоти).

2018 г.

●        На база на доклада, подаден в КЕВР, емисионен фактор по IPCC 2006  92.8 tCO2/TJ
за кафяви въглища, емисионен фактор по IPCC 2006  92.8 tCO2/TJ за суббитуминозни
въглища – нискокалорични, оценените емисии на CO2 са 161 279 tCO2, или с 41 511
tCO2 по-малко от докладваните в доклада за ПГ 119 768 tCO2, което при тогавашна
средна цена на квотите – 25.61 EUR, изразено в паричен еквивалент е 1 063 181 EUR
(по-ниски разходи за закупуване на квоти).

2019 г.

●        На база на консервативна оценка на съдържанието на биомаса в RDF, емисионен
фактор по IPCC 2006  92.8 tCO2/TJ за суббитуминозни въглища – нискокалорични,
емисионен фактор по IPCC 2006  89.5 tCO2/TJ  за черни въглища, оценените емисии на
CO2 са 99 314 tCO2, или с 27 010 tCO2 по-малко от докладваните в доклада за ПГ 72
304 tCO2, което при тогавашна средна цена на квотите – 25.09 EUR, изразено в паричен
еквивалент е 677 618 EUR (по-ниски разходи за закупуване на квоти).

2020 г.
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●        На база на доклада, подаден в КЕВР, на емисионен фактор по IPCC 2006  89.5
tCO2/TJ за черни въглища, емисионен фактор по IPCC 2006  92.8 tCO2/TJ  за кафяви
въглища, и емисионен фактор по IPCC 2006  92.8 tCO2/TJ за суббитуминозни въглища –
нискокалорични, оценените емисии на CO2 са 89 319 tCO2, или с 18 225 tCO2 по-малко
от докладваните в доклада за ПГ 71 094 tCO2, което при тогавашна средна цена на
квотите – 50 EUR, изразено в паричен еквивалент е 911 244 EUR (по-ниски разходи за
закупуване на квоти).

2021 г.

● На база на доклада, подаден в КЕВР, и на РЕШЕНИЕ № Ц-18 от 01.07.2022 г. на
КЕВР https://www.dker.bg/uploads/reshenia/2022/res_c-18_01072022.pdf ,

оценените емисии на CO2 са 147 399 tCO2, или с 95 879 tCO2 по-малко от докладваните в
доклада за ПГ 51 520 tCO2, което при средна цена на квотите – 85.00 EUR (средна цена за
месец април 2022 г.), изразено в паричен еквивалент е 8 149 730 EUR (по-ниски разходи за
закупуване на квоти).

2.2.4 Несъответствия на площадката:

Година Несъответствие Неотчетени емисии
на ПГ – оценени

tCO2/

Финансова
печалба EUR –

оценена

2017 Емисионният фактор на
Черни въглища - други
видове битуминозни
въглища мина Балкан е
много нисък

1 266 21 517

Емисионният фактор на
Кафяви въглища -
суббитуминозни
въглища - Брикел ОЕГ е
много нисък

19 102 324 767
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Емисионният фактор на
Кафяви въглища -
суббитуминозни
въглища -
нискокалорични е
много нисък

10 169 172 892

Изразходвани
количества природен
газ, които не са
докладвани в доклада
по ПГ, но са докладвани
в доклада към КЕВР

2 305 39 182

Общо за годината 32 842 558 357

2018 Емисионният фактор на
Кафяви въглища -
суббитуминозни
въглища - Брикел ОЕГ е
много нисък

5 606 143 582

Емисионният фактор на
Кафяви въглища -
суббитуминозни
въглища -
нискокалорични е
много нисък

35 755 915 764
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Изразходвани
количества природен
газ, които не са
докладвани в доклада
по ПГ, но са докладвани
в доклада към КЕВР

150 3 835

Общо за годината 41 511 1 063 181

2019 Емисионният фактор на
Кафяви въглища -
суббитуминозни
въглища -
нискокалорични е
много нисък

11 922 299 116

Емисионният фактор на
Други видове
битуминозни въглища
мина Балкан 2000 -
черни въглища е много
нисък

10 527 264 110

Биомасна фракция в
RDF – 84.4%

4 560 114 392

Общо за годината 27 009 677 618
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2020 Емисионният фактор на
Черни въглища - други
видове битуминозни
въглища мина Балкан е
много нисък

1 049 52 428

Емисионният фактор на
Кафяви въглища -
суббитуминозни
въглища - Брикел ОЕГ е
много нисък

2 850 142 493

Емисионният фактор на
Кафяви въглища -
суббитуминозни
въглища -
нискокалорични е
много нисък

5 247 262 364

Изразходвани
количества газьол,
които не са докладвани
в доклада по ПГ, но са
докладвани в доклада
към КЕВР

9 079 453 959
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Количеството
докладвана биомаса в
доклада за ПГ са 25
пъти по-високо от това,
докладвано в Доклада
по КР

Ако се приеме за вярно
количеството биомаса,
докладвано в доклада
по КР, ще се окаже, че
КПД на котлите е 200
%.

Количеството
използвана биомаса е 56
% от горивата,
използвани на
площадката, изразени в
TJ.

- -

Общо за годината 18 225 911 244
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2021 Докладвани данни,
даващи КПД 99.5%

Количеството
докладвана биомаса в
доклада за ПГ са 203
пъти по-високо от това,
докладвано в Доклада
по КР. Ако се приеме за
вярно количеството
биомаса, докладвано в
доклада по КР, ще се
окаже, че КПД на
котлите е 337 %.

Количеството
използвана биомаса е 71
% от горивата,
използвани на
площадката, изразени в
TJ.

- -

Количествата въглища,
докладвани пред КВЕР,
надвишават тези,
докладвани по ПГ

95 879 8 149 730

Общо за годината 95 879 8 149 730

Общо за периода 2017-2021 г. 215 466 11 360 130
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2.3 ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД

КР 45-Н4/2019

РЕПГ
Решение № 58-Н3-А0/2019 г. за издаване на РЕПГ №
58-Н3/2019 г.

Дейност
Горивна инсталация за производство на електрическа
енергия

Горива разрешени по КР

въглища, мазут, дизелово гориво, биомаса (от 2019 г.), RDF
(след писмо изх.№26-00-239/14.08.2018г. на МОСВ),
карбамид

Използвани горива
суббитуминозни въглища - смес от кафяви и лигнитни,
мазут, карбамид, биомаса, отпадъчна дървесина

2.1.6 Съответствие на представената информация в доклада по околна среда (КР), доклада
по ПГ, ЕРИПЗ и КЕВР

2017 г.

1. Изгорената на площадката биомаса, не е докладвана в доклада по КР, но е докладвана в
доклада за ПГ. През 2017 г. не е било разрешено изгарянето на биомаса от инсталацията и
тя е изгаряна в нарушение на КР.

2018 г.

1. Емисиите на CO2, докладвани в Европейски регистър за изпускане и пренос на
замърсители (ЕРИПЗ) съвпадат с тези от доклада по околна среда, но не съвпадат с тези по
ПГ (разликата е незначителна).

2018 Доклад по КР Доклад за
ПГ

ЕРИПЗ

Емисии,
tCO2

1 192 715 1 193 696
1 192 715

2. Биомасата е изгаряна в нарушение на КР.

2019 г.

1. Няма съществени несъответствия
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2020 г.

1. Има несъответствие на докладваната биомаса в докладите по КР и по ПГ. Според доклада
за ПГ, инсталацията е изгорила 614 967.28 t биомаса или 49% от горивата, използвани на
площадката, изразени в TJ.

2021 г.

1. Инсталацията е изгорила 891 424.27 t биомаса или 62% от горивата, използвани на
площадката, изразени в TJ.

2. Няма несъответствие между доклада по КР, ПГ, и доклада за КЕВР.

2.1.7 Емисионни фактори

2.1.7.1 RDF

В доклада по КР е посочено, че с писмо изх.№26-00-239/14.08.2018г. на МОСВ на дружеството е
разрешено провеждането на пробни изпитвания в експлоатационни условия за период от 6 месеца
при определени условия и под стриктен контрол на съответните контролни органи за съвместно
изгаряне на въглища с неопасни отпадъци с код и наименование, съгласно Наредба №2 за
класификация на отпадъците за целия период както следват: 19 12 10 - горими отпадъци /RDF -
модифицирани горива, получени от отпадъци/19 12 12 - други отпадъци (включително смеси от
материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11.

С писмо изх.№26-00-1279/1/07.09.2018г.на РИОСВ-Перник е утвърден план за провеждането на
пробно съвместно изгаряне на въглища и неопасни отпадъци. На 12.11.2018 г. са започнали пробни
изпитвания за съвместно изгаряне на неопасни отпадъци и въглища. До края на 2018 г. са изгорени
47 000 t RDF. През 2019 г. са изгорени 31 000.00 t RDF, а през 2020 - 1 325.20 t RDF.

За използваният на площадката RDF е посочено съдържание на биомаса 84 % (2018 г.), 81.3 %
(2019 и 2020 г.) - това е много високо съдържание на биомаса, имайки предвид данните от други
инсталации в страната, изгарящи RDF, такива като: Холсим (България) АД 46 – 56 %, Девня
цимент АД 44-45 %.

Високият процент съдържание на биомаса определено трябва да се постави под въпрос, тъй като
пряко влияе на докладваните от инсталацията емисии на ПГ. Важно е дали лабораторията, издала
сертификат за анализ (№1138 Б-2/20.12.2018 г.) разполага с акредитация за извършване на такъв
анализ. В съответствие с международните стандарти, анализът би следвало да е извършен по EN
15440 “Solid recovered fuels. Methods for the determination of biomass content”.

Докладваните емисии от биомасната фракция на RDF са 36 203 tCO2 (през 2018 г.), 40 541 (2019 г.)
и 1 733 (през 2020 г.), които не следва да се считат за биомасни, ако лабораторията, извършила
анализа не е акредитирана по съответния стандарт. При тогавашни средни цени на квотите – 25.61,
25.09 и 50 EUR съответно, изразено в паричен еквивалент е 927 241 EUR (2018), 1 017 114 EUR
(2019) и 86 655 EUR (2020).
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Не е ясно как са отчитани съответните количества и параметри, тъй като RDF не фигурира в
разрешителното за емисии на ПГ и в плана за мониторинг.

2.1.7.2 Суббитуминозни въглища - смес от кафяви и лигнитни въглища

През 2020, Емисионният фактор (EF) на смес от кафяви и лигнитни въглища е намалял в сравнение
с 2017 г. (99.57 tCO2/TJ) с 34.4 %, като стойността му е 65.30 tCO2/TJ. В Националният доклад за
инвентаризацията на емисиите на ПГ е използван EF 96.1 tCO2/TJ за кафяви въглища и 104 - 108
tCO2/TJ за лигнитни въглища.

 
EF

tCO2/TJ
NCV
GJ/t

2017 99.57 6.92
2018 79.41 7.96
2019 72.19 7.5
2020 65.3 7.53
2021 84.90 6.95

Използваните за определяне на емисиите от инсталацията емисионни фактори са характерни за
течните горива като: дизел, мазут, бензин и др. петролни продукти. Долната топлина на изгаряне
(NCV) не се е променила за този период чувствително.

Твърде ниският EF би следвало да е отчетен от екипа, разработващ Националната
инвентаризация на емисии на ПГ (ИАОС и външен консултант).

Минималният EF според IPCC 2006 за лигнитни въглища е 90.9 tCO2/TJ, а за кафявите въглища е
92.8 tCO2/TJ.

Може да се направи оценка, като се приложи минималният EF, в съответствие с IPCC 2006 за
лигнитни въглища.

2.1.8 Намаление на докладваните емисии на CO2

2018

● На база на емисионен фактор по IPCC 2006 90.9 tCO2/TJ за смес от кафяви и лигнитни
въглища, и консервативна оценка на биомасната фракция на RDF, оценените емисии на
CO2 са 1 400 241 tCO2, или с 206 545 tCO2 по-малко от докладваните в доклада за ПГ 1
193 696 tCO2, което при тогавашна средна цена на квотите – 25.61 EUR, изразено в
паричен еквивалент е 5 290 068 EUR (по-ниски разходи за закупуване на квоти).

2019

● На база на емисионен фактор по IPCC 2006 90.9 tCO2/TJ за смес от кафяви и лигнитни
въглища, и консервативна оценка на биомасната фракция на RDF, оценените емисии на
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CO2 са 1 137 414 tCO2 при докладвани 875 384 tCO2. Разликата е 262 030 tCO2, което при
цена на квотите – 25.09 EUR, изразено в паричен еквивалент е 6 573 962 EUR.

2020

● На база на емисионен фактор по IPCC 2006 90.9 tCO2/TJ за смес от кафяви и лигнитни
въглища, и консервативна оценка на биомасната фракция на RDF, оценените емисии на
CO2 са 818 389 tCO2 при докладвани 591 099 tCO2. Разликата е 227 290 tCO2, което при
цена на квотите – 50 EUR, изразено в паричен еквивалент е 11 364 485 EUR.

2021

● На база на емисионен фактор по IPCC 2006 90.9 tCO2/TJ, оценените емисии на CO2 са 804
249 tCO2 при докладвани 752 943 tCO2. Разликата е 51 306 tCO2, което при средна цена на
квотите – 85.00 EUR (средна цена за месец април 2022 г.), изразено в паричен еквивалент е
4 361 013 EUR.

2.1.9 Несъответствия на площадката:

Година Несъответствие Неотчетени емисии на
ПГ – оценени tCO2/

Финансова печалба
EUR – оценена

2017

● Изгорената на площадката биомаса,
не е докладвана в доклада по КР и е
използвана в нарушение на
Комплексното разрешително

- -

2018

● Използвана биомаса, в нарушение на
Комплексното разрешително - -

● Съдържанието на биомаса в RDF е
много високо 84% 36 203 927 241

● Нереално нисък емисионен фактор за
смес от кафяви и лигнитни въглища,
в резултат на което емисиите са
подценени

170 342 4 362 826

Общо за годината 206 545 5 290 067

2019

● Съдържанието на биомаса в RDF е
много високо 81.3% 40 541 1 017 114

● Нереално нисък емисионен фактор за
смес от кафяви и лигнитни въглища,
в резултат на което емисиите са
подценени

221 489 5 556 848
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Година Несъответствие Неотчетени емисии на
ПГ – оценени tCO2/

Финансова печалба
EUR – оценена

Общо за годината
262 030 6 573 962

2020

● Съдържанието на биомаса в RDF е
много високо 81.3% 1 733 86 655

● Нереално нисък емисионен фактор за
смес от кафяви и лигнитни въглища,
в резултат на което емисиите са
подценени

225 557 11 277 830

Общо за годината 227 290 11 364 485

2021 Нереално нисък емисионен фактор за
смес от кафяви и лигнитни въглища,
в резултат на което емисиите са
подценени

51 306 4 361 013

Общо за периода 2017-2021 г. 747 171 27 589 527

2.1.10 Стъпки за определяне на реалните емисии на инсталацията

1. Да се получат данни от КЕВР за количества произведена от котлите топлоенергия.
2. Да се получат данни от КЕВР за количества употребени горива.
3. Да се направи нова верификация (проверка) на всички данни. По закон тези данни се

съхраняват на площадката 10 години, а счетоводната документация 5 години.
4. Да се прегледат сертификатите от анализ на акредитираната лаборатория, изследвала

въглищата и RDF, както и обхвата на акредитация на лабораторията.
5. Да се изчислят коректните емисии на CO2, на база данни от КЕВР, ИАОС – КР и данните

съхраняване на площадката, включително счетоводни данни.
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2. 4 “Брикел” ЕАД

КР №40-Н1/2011г.

РЕПГ
Решение № 92-Н2-А0/2015 г. за издаване на РЕПГ №
92-Н2/2015 г.

Дейност производство на електрическа и топлинна енергия
Горива разрешени по КР въглища
Използвани горива лигнит, мазут, биомаса, дървесни отпадъци, RDF

2.1.11 Съответствие на представената информация в доклада по околна среда (КР),
доклада по ПГ, ЕРИПЗ и КЕВР

2017 г.

● Емисиите на CO2, докладвани в Европейски регистър за изпускане и пренос на
замърсители (ЕРИПЗ) съвпадат с тези от доклада по парникови газове, но не съвпадат с
тези по КР

2017 Доклад по
КР

Доклад за
ПГ

ЕРИПЗ

Емисии,
tCO2

583 822.00 683 822
683 822.00

● На площадката е изгаряна биомаса в нарушение на КР.
● Според данните подадени на КЕВР за определяне на цената

https://www.dker.bg/uploads/zaqvlenia_ceni/2018/toplo/Brikel_EAD.zip , не е докладвана
биомаса. В Заявлението  за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия на
“Брикел” ЕАД за периода 01.07.2018-30.06.2019 г. се посочва, че се предвижда доставка на
биомаса: “през новия период предвиждаме доставки и на символични количества
биомаса.” През 2017 г. са правени разходи за закупуване на въглища, но не и за биомаса.
Въпреки това, в докладите по КР и ПГ са докладвани количества изгорена биомаса и е
посочено, че биомасата се закупува като продукт.

горива КЕВР Доклад за ПГ Δ
Биомаса и дървесни отпадъци, t 0 55 184 55 184

2018 г.

● Емисиите на CO2, докладвани в Европейски регистър за изпускане и пренос на
замърсители (ЕРИПЗ) съвпадат с тези от доклада по парникови газове, но не съвпадат с
тези по КР
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2018 Доклад по
КР

Доклад за
ПГ

ЕРИПЗ

Емисии,
tCO2

375 689.00 475 689
475 689.00

● На площадката е изгаряна биомаса в нарушение на КР. През 2018 г. 34.7 % от горивата,
използвани на площадката, изразени в TJ, са биомаса.

● Според данните подадени на КЕВР за определяне на цената
https://www.dker.bg/uploads/zaqvlenia_ceni/2019/toplo/16_Brikel_01_04_2019.zip ,
количествата въглища, докладвани в докладите за ПГ и КР са значително занижени, за
сметка на биомасата.

горива КЕВР Доклад за ПГ Δ
лигнит, t 787 854 659 888 -127 966
Биомаса и дървесни отпадъци, t 92 842 220 808 127 966
Това води до докладване на значително по-ниски емисии на CO2.

2019 г.

● Емисиите на CO2, докладвани в Европейски регистър за изпускане и пренос на
замърсители (ЕРИПЗ) съвпадат с тези от доклада по парникови газове, но не съвпадат с
тези по КР

2019 Доклад по
КР

Доклад за
ПГ

ЕРИПЗ

Емисии,
tCO2

251 248.00 351 248.00
351

248.00
● На площадката са изгаряни биомаса и RDF в нарушение на КР. През 2019 г. 44 % от

горивата, използвани на площадката, изразени в TJ, са биомаса и биомасна фракция на
RDF.

2020 г.

● На площадката е изгаряна биомаса в нарушение на КР. През 2020 г., 53 % от горивата,
използвани на площадката, изразени в TJ, са биомаса.

2021 г.

● През 2021 г. вече е разрешено да се изгаря биомаса, но количествата, които са изгорени, са
в нарушение на КР. Разрешените количества са 357 335 t годишно, а са изгорени 369 939
тона.

● В данните подадени на КЕВР за определяне на цената
https://www.dker.bg/uploads/zaqvlenia_ceni/2022/toplo/16_Brikel.zip , Липсват данни за 2021
г., но според Приложение 2, разходът на твърди горива превишава докладваните в доклада
за ПГ с 227 879 t. На база само на тези данни, не може да се даде коректна оценка на
разликите в количествата.

39

https://www.dker.bg/uploads/zaqvlenia_ceni/2019/toplo/16_Brikel_01_04_2019.zip
https://www.dker.bg/uploads/zaqvlenia_ceni/2022/toplo/16_Brikel.zip


“Брикел” ЕАД

2.1.12 Емисионни фактори

2.1.12.1 RDF

През 2019 г. са изгорени 17 566.55 t RDF. За използваният на площадката RDF е посочено
съдържание на биомаса 82.4 %. Това е много високо съдържание на биомаса, имайки предвид
данните от други инсталации в страната, изгарящи RDF, такива като: Холсим (България) АД 46 –
56 %, Девня цимент АД 44-45 %.

Високият процент съдържание на биомаса определено трябва да се постави под въпрос, тъй като
пряко влияе на докладваните от инсталацията емисии на ПГ. Важно е дали лабораторията,
издала сертификат за анализ разполага с акредитация за извършване на такъв анализ. В
съответствие с международните стандарти, анализът би следвало да е извършен по EN 15440
“Solid recovered fuels. Methods for the determination of biomass content”.

Докладваните емисии от биомасната фракция на RDF са 21 893 tCO2, които не следва да се считат
за биомасни, ако лабораторията, извършила анализа не е акредитирана по съответния стандарт.
При тогавашна средна цена на квотите –25.09 изразено в паричен еквивалент е 549 271 EUR.

Не е ясно как са отчитани съответните количества и параметри, тъй като RDF не фигурира в
разрешителното за емисии на ПГ и плана за мониторинг.

2.1.12.2 Лигнити

През 2021, Емисионният фактор (EF) на лигнитните въглища е намалял в сравнение с 2017 г.
(средно претеглен 88.60 tCO2/TJ) с 25 %, като осреднената стойност е 66.72 tCO2/TJ. В
Националният доклад за инвентаризацията на емисиите на ПГ е използван EF 104 - 108 tCO2/TJ за
лигнитни въглища.

 EF tCO2/TJ NCV GJ/t

2017
88.6 -осреднен за

лигнит 9.24-осреднен за лигнит
2018 90.5 8.75
2019 79.48 8.95
2020 76.23 8.3
2021 66.72 9.50

Тези емисионни фактори са характерни за течните горива като: дизел, мазут, бензин и др. петролни
продукти. Долната топлина на изгаряне (NCV) не се е променила за този период чувствително.

Твърде ниският EF би следвало да е отчетен от екипа, разработващ Националната инвентаризация
на емисии на ПГ (ИАОС и външен консултант), защото тези емисионни фактори трябва да са
включени при изчисление на специфичния емисионен фактор на страната за лигнитни въглища.

Минималният EF според IPCC 2006 за лигнитни въглища е 90.9 tCO2/TJ.
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Може да се направи оценка, като се приложи минималният EF, в съответствие с IPCC 2006 за
лигнитни въглища.

2.1.13 Намаление на докладваните емисии на CO2

2017

● Оценката показа, че при емисионен фактор по IPCC 2006 90.9 tCO2/TJ и изразходвани
лигнитни въглища 888 360.28 t, емисиите са 701 530 tCO2 при докладвани 679 681 tCO2.
Разликата е 21 850 tCO2, което при цена на квотите – 17 EUR, изразено в паричен
еквивалент е 371 474 EUR.

2018

● На база на доклада, подаден в КЕВР, на емисионен фактор по IPCC 2006 90.9 tCO2/TJ ,
оценените емисии на CO2 са 569 534 tCO2 или с 93 845 tCO2 по-малко от докладваните в
доклада за ПГ 475 689 tCO2, което при тогавашна средна цена на квотите – – 25.61 EUR,
изразено в паричен еквивалент е 2 403 574 EUR.

2019 г.

● Оценката показа, че при емисионен фактор по IPCC 2006 90.9 tCO2/TJ и коригирано
докладване за RDF емисиите са 422 402 tCO2 при докладвани 351 248 tCO2. Разликата е 71
154 tCO2, което при цена на квотите – 25.09 EUR, изразено в паричен еквивалент е 1 785
152 EUR.

2020

● Оценката показа, че при емисионен фактор по IPCC 2006 90.9 tCO2/TJ, емисиите са 336 155
tCO2 при докладвани 281 915 tCO2. Разликата е 54 239 tCO2, което при цена на квотите –
50.00 EUR, изразено в паричен еквивалент е 2 711 970 EUR.

● Трябва да се отбележи и намаляването на коефициента на окисление, което също
намалява докладваните емисии на ПГ. През 2018 г. той е бил 90.24 %, а през 2020 г. спада
на 80.4 %, което води до намаляване на отчетените емисии. Не е ясно как е определян този
коефициент, но обикновено за въглищни централи той е от порядъка на 98 %.

2021

● Оценката показа, че при емисионен фактор по IPCC 2006  90.9 tCO2/TJ, емисиите са 292
378 tCO2 при докладвани 250 241 tCO2. Разликата е 42 137 tCO2, което при средна цена на
квотите – 85.00 EUR (средна цена за месец април 2022 г.), изразено в паричен еквивалент е
3 581 616 EUR.

● Трябва да се отбележи и намаляването на коефициента на окисление, което също
намалява докладваните емисии на ПГ. През 2018 г. той е бил 90.24 %, а през 2021 г. спада
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на средно 86 %, което води до намаляване на отчетените емисии. Не е ясно как е определян
този коефициент, но обикновено за въглищни централи той е от порядъка на 98 %.

2.1.14 Несъответствия на площадката:

Година Несъответствие
Неотчетени
емисии на ПГ –
оценени tCO2/

Финансова печалба EUR –
оценена

2017

● На площадката е изгаряна биомаса в
нарушение на КР

- -

● Нереално нисък емисионен фактор
за лигнитни въглища, в резултат на
което емисиите са подценени

21 850 371 474

2018

● На площадката е изгаряна биомаса в
нарушение на КР - 34.7% от
горивата, използвани на
площадката, изразени в TJ

- -

● Количествата въглища, докладвани в
КЕВР, за определяне на цената  са
значително по-високи.

● Нереално нисък емисионен фактор
за лигнитни въглища, в резултат на
което емисиите са подценени

93 845 2 403 574

2019

● На площадката е изгаряна биомаса в
нарушение на КР - 44% от горивата,
използвани на площадката, изразени
в TJ

- -

● Нереално нисък емисионен фактор
за лигнитни въглища, в резултат на
което емисиите са подценени

49 261 1 235 882

● Съдържанието на биомаса в RDF е
много високо 82.4%

21 893 549 271

Общо за годината 71 154 1 785 153

2020

● На площадката е изгаряна биомаса в
нарушение на КР - 52% от горивата,
използвани на площадката, изразени
в TJ

- -

● Нереално нисък емисионен фактор
за смес от кафяви и лигнитни
въглища, в резултат на което
емисиите са подценени

54 239 2 711 970

2021

● На площадката е изгаряна биомаса в
количества по-високи от
разрешените в КР

● Нереално нисък емисионен фактор
за лигнитни въглища, в резултат на
което емисиите са подценени

42 137 3 581 616
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Общо за периода 2017-2021 г. 283 225 10 853 787

2.1.15 Стъпки за определяне на реалните емисии на инсталацията

1. Да се получат данни от КЕВР за количества произведена от котлите топлоенергия.
2. Да се получат данни от КЕВР за количества употребени горива.
3. Да се направи нова верификация (проверка) на всички данни. По закон тези данни се

съхраняват на площадката 10 години, а счетоводната документация 5 години.
4. Да се прегледат сертификатите от анализ на акредитираната лаборатория, изследвала

въглищата и RDF, както и обхвата на акредитация на лабораторията.
5. Да се изчислят коректните емисии на CO2, на база данни от КЕВР, ИАОС – КР и данните

съхраняване на площадката, включително счетоводни данни

43



ТЕЦ "Марица 3" АД

2.5 ТЕЦ "Марица 3" АД

КР 41-Н1-И0-А2/2021

РЕПГ
Решение № 84-Н2--A0/2018 г. за издаване на РЕПГ №
84-Н2/2018 г.

Дейност
производство на електрическа и топлинна енергия (за
собствени нужди)

Горива разрешени по КР лигнит, мазут, природен газ, биомаса
Използвани горива и суровини лигнит, мазут, природен газ, биомаса, варовик

2.1.16 Съответствие на представената информация в доклада по околна среда (КР),
доклада по ПГ, ЕРИПЗ и КЕВР

2017 г.

● Няма несъответствие относно емисиите в двата доклада. В годишния доклад по КР е
докладвано количеството произведена топлинна енергия 127 199 MWh или 457.92 TJ.
Изразходваното количество горива е 458.29 TJ. Това означава, че инсталацията има КПД
99.9 %, което е физически невъзможно. Това означава, че в доклада по ПГ не са докладвани
всички изразходвани на площадката горива и са докладвани по-ниски емисии на CO2.

2018 г.

● В доклада за ПГ е посочено изразходвано количество природен газ, докато в доклада по КР
за природен газ е посочено 0.

● В годишния доклад по КР е докладвано количеството произведена топлинна енергия
38 223.86 MWh или 137.61 TJ. Изразходваното количество горива е 117.17 TJ. Това
означава, че инсталацията има КПД 117 %, което е физически невъзможно. Това означава,
че в доклада по ПГ не са докладвани всички изразходвани на площадката горива и са
докладвани по-ниски емисиите на CO2.

2021 г.

● В доклада за ПГ е посочено изразходвано количество природен газ, докато в доклада по КР
за природен газ е посочено 0.

● В годишния доклад по КР е докладвано количеството произведена топлинна енергия 717
110 MWh или 2 582 TJ. Изразходваното количество горива е 2 163 TJ. Това означава, че
инсталацията има КПД 119 %, което е физически невъзможно. Това означава, че в доклада
по ПГ не са докладвани всички изразходвани на площадката горива и са докладвани
по-ниски емисиите на CO2.

● Количеството изгорена биомаса надвишава разрешеното от КР (20% от общото количество
горива). Биомасата е  54,6 % от горивата, използвани на площадката, изразени в TJ.
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И за трите години, данните на сайта на КЕВР, не съдържат съществена информация, на база на
която да може да се направи сравнение:
https://www.dker.bg/uploads/zaqvlenia_ceni/2021/el/tec-maritsa-3-21.zip ,
https://www.dker.bg/uploads/zaqvlenia_ceni/2018/el/tec-marica-3-ad.pdf
https://www.dker.bg/uploads/zaqvlenia_ceni/2022/el/tec_maritsa_3_22.zip

2.1.17 Емисионни фактори

2.1.17.1 Лигнити

През 2021, Емисионният фактор (EF) на лигнитните въглища е намалял в сравнение с 2017 г. със 17
% и е 85.24 tCO2/TJ. В Националният доклад за инвентаризацията на емисиите на ПГ е използван
EF 104 - 108 tCO2/TJ за лигнитни въглища.

 
EF

tCO2/TJ
NCV GJ/t

2017 102.10 7.87
2018 94.31 6.31
2019 - -
2020 - -
2021 85.24 7.23

Твърде ниският EF би следвало да е отчетен от екипа, разработващ Националната инвентаризация
на емисии на ПГ (ИАОС и външен консултант), защото тези емисионни фактори трябва да са
включени при изчисление на специфичния емисионен фактор на страната за лигнитни въглища.

Минималният EF според IPCC 2006 за лигнитни въглища е 90.9 tCO2/TJ.

Може да се направи оценка, като се приложи минималният EF, в съответствие с IPCC 2006 за
лигнитни въглища.

2021

● Оценката показа, че при емисионен фактор по IPCC 2006 90.9 tCO2/TJ и изразходвани
лигнитни въглища 128 712 t, емисиите са 79 422 tCO2 при докладвани 74 477 tCO2.
Разликата е 4 945 tCO2, което при средна цена на квотите – 85.00 EUR (средна цена за
месец април 2022 г.), изразено в паричен еквивалент е 420 353 EUR.

2.1.18 Намаление на докладваните емисии на CO2

Основните фактори за това са:

● През 2021 г., емисионният фактор на лигнитни въглища е много нисък. Ниският
емисионен фактор, води до докладване на по-ниски емисии на CO2.

● През 2017, 2018 и 2021 г. КПД на инсталацията са съответно 99.9, 117 и 119 %. Това
означава, че в доклада по ПГ не са докладвани всички изразходвани на площадката горива
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и са докладвани по-ниски емисиите на CO2. Наличните данни не позволяват да се направи
оценка, но може гарантирано да се каже, че емисиите от инсталацията са подценени.

2.1.19 Несъответствия на площадката:

Година Несъответствие
Неотчетени емисии на
ПГ – оценени tCO2/

Финансова печалба EUR –
оценена

2017 Докладвани данни, даващи КПД
99.9%

- -

2018 Докладвани данни, даващи КПД
117%

- -

2021 Докладвани данни, даващи КПД
119%

- -

2021
Нереално нисък емисионен фактор
за лигнитни въглища, в резултат на
което емисиите са подценени

4 945 420 353

Общо за периода 2017-2021 г. 4 945 420 353

2.1.20 Стъпки за определяне на реалните емисии на инсталацията

6. Да се получат данни от КЕВР за количества произведена от котлите топлоенергия.
7. Да се получат данни от КЕВР за количества употребени горива.
8. Да се направи нова верификация (проверка) на всички данни. По закон тези данни се

съхраняват на площадката 10 години, а счетоводната документация 5 години.
9. Да се прегледат сертификатите от анализ на акредитираната лаборатория, изследвала

въглищата и RDF, както и обхвата на акредитация на лабораторията.
10. Да се изчислят коректните емисии на CO2, на база данни от КЕВР, ИАОС – КР и данните

съхраняване на площадката, включително счетоводни данни
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3 Общи изводи

3.1 За инсталациите

● Инсталациите системно нарушават Комплексните си разрешителни (IPPC), като изгарят
горива, които не са разрешени – биомаса и RDF. Често количествата горива, използвани в
нарушение на КР, са около 50% от общите горива, изгаряни на площадките.

● В сравнение с емисионните фактори на други площадки в България, както и в сравнение
със световните признати от IPCC емисионни фактори, прилаганите от инсталациите
емисионни фактори са прекалено ниски. Това довежда до докладването на много
по-ниски от реалните емисии на ПГ.

● Докладвани са емисионни фактори за въглища със стойности 41.69 tCO2/TJ при
калоричност - 9.03 TJ/t. Единственото гориво, което има близък до този емисионен фактор
е коксовия газ (долна граница), при калоричност 19.6 TJ/t (долна граница).

● Има случаи на докладвани данни за горива и топлопроизводство с КПД на инсталациите
по-високо от 100 %, което е технически неосъществимо и също води до докладване на
по-ниски емисии от реалните.

● Коефициентът на окисление, чиято ниска стойност също намалява количествата
докладвани емисии, е много нисък за всички площадки, като през 2020 г. в “БРИКЕЛ”
ЕАД, дори достига 80 %. Нормално, коефициентът на окисление е около 97-98 %.

● Инсталациите подават заявления до КЕВР за определяне на цените на електро и
топлоенергията. В повечето случаи, подаваните данни не съответстват на данните от
докладите по ПГ. При прилагането на данните от КЕВР, се получават значително
по-високи емисии на CO2, а КПД на инсталациите има реалистични стойности. Това
показва, че данните подавани към КЕВР са реални, за разлика от занижените данни,
подавани в докладите по ПГ.

Емисионни фактори на инсталациите – обобщение и сравнение с EF по IPCC 2006 и Национална
инвентаризация на емисии на ПГ на България, EF, tCO2/TJ

  

“Топлофикаци
я – Перник”

АД

“ТОПЛОФИКАЦ
ИЯ – СЛИВЕН”

ЕАД

ТЕЦ
“Бобо
в дол”
ЕАД

“БРИКЕ
Л” ЕАД

ТЕЦ
"МАРИЦ
А 3" АД

IPC
C

min
EF

Национална
инвентаризация

на емисии на
ПГ

черни въглища

2017  74.51    

89.
5

91.31 – 95.68
2018  91.62    
2019  91.82    
2020  83.25    
2021  104.91    

черни въглища -
мини Балкан

2017  90.29    

89.
5

91.31 – 95.68
2018  95.3    
2019  45.19    
2020  101.66    
2021  -    

Кафяви въглища

2017 106.59 82.59    
92.
8

96.12018 76.23 86.29    
2019 69.48 92.98    
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“Топлофикаци
я – Перник”

АД

“ТОПЛОФИКАЦ
ИЯ – СЛИВЕН”

ЕАД

ТЕЦ
“Бобо
в дол”
ЕАД

“БРИКЕ
Л” ЕАД

ТЕЦ
"МАРИЦ
А 3" АД

IPC
C

min
EF

Национална
инвентаризация

на емисии на
ПГ

2020 72.07 87.05    
2021 88.55 88.64    

Кафяви въглища
нискокалорични

2017  57.79    

92.
8

96.1
2018  41.69    
2019  48.68    
2020  66.07    
2021  -    

Лигнитни брикети

2017 105.80     

90.
9

97.5
2018 86.01     
2019 86.23     
2020 88.27     
2021 92.69     

смес от кафяви и
лигнитни въглища

2017   99.57   

90.
9

104 - 108
2018   79.41   
2019   72.19   
2020   65.3   
2021   84.90   

лигнитни въглища

2017    88.6 102.10

90.
9

104 - 108
2018    90.5 94.31
2019    79.48  
2020    76.23  
2021    66.71 85.24

В червено са маркирани EF, излизащи извън границите на минималните EF по IPCC и
използваните в националната инвентаризация на емисии на ПГ

За сравнение може да се използват докладваните данни на "Ей и Ес - 3С Марица Изток 1" ЕООД,
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и „Контур Глобал Марица Изток 3” АД:

● емисионни фактори за лигнитни въглища са в диапазона 99 – 108 tCO2/TJ
● коефициенти на окисление – 97 – 98 %

3.2 За верификационните органи, лабораториите и акредитацията им:

Верификационен орган и Българската служба по акредитация

Докладите за ПГ се верифицират от независим проверяващ – Верификационен орган, който е
акредитиран от Българската служба по акредитация. Основната задача на БСА е да гарантира че
Верификационните органи са независими от операторите и че верифицираните от тях доклади,
съдържат точни и коректни данни (няма съществени неточности).

В случая на тези инсталации, верификациите са извършвани от ГРИЙН ЕНД ФЕЪР АД (за
докладите до 2018 г.) и Джи Ем Ай Верифай ЕООД (от 2018 г. нататък).
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Следва да се отбележи, че до 2019 г. ГРИЙН ЕНД ФЕЪР АД е бил регистриран като дружеството
с акции на приносител (както е видно от търговския регистър), което означава, че собственикът
на акциите е неизвестен, поради което, не е гарантирана липсата на свързаност с проверяваните
инсталации и независимостта на Верификационния орган. Българската служба по акредитация,
която е задължена да следи за независимостта на Верификационните органи, е издала и
поддържала в течение на повече от 10 години сертификат за акредитация на акционерно дружество
с неясен собственик.

Верификационният орган е длъжен (в съответствие с Член 15 от РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
(ЕС) 2018/2067) да оцени достоверността на колебанията и тенденциите във времето или между
сравними елементи и да установява стойностите, които се отклоняват много от нормалните
стойности, неочакваните данни и пропуските в данните.

Докладът на оператора се счита за удовлетворителен само когато в него няма съществени
неточности. Описаните по-горе неточности на докладваните емисии на ПГ са значителни и
надвишават нивото на същественост. В такива случай, би следвало Верификационният орган да
информира своевременно оператора и да изисква необходимите корекции.

Както се вижда, такива корекции не са направени и Верификационният орган е заверил доклади
със съществени неточности. Това се отнася и за двата верификационни органа - ГРИЙН ЕНД
ФЕЪР АД (за докладите до 2018 г.) и Джи Ем Ай Верифай ЕООД (от 2018 г. нататък).

Тези съществени неточности би следвало да бъдат установени при проверка от страна на
Българската служба по акредитация. Тези проверки от страна на БСА се извършват ежегодно.

БСА следва временно да спре действието или да ограничи обхвата на акредитацията в следните
случаи: а) Верификационният орган е извършил сериозно нарушение на РЕГЛАМЕНТ 2018/2067;
б) Верификационният орган трайно извършва многократни нарушения на изискванията по
РЕГЛАМЕНТ 2018/2067.

При проверка в регистъра на БСА, се вижда, че на 15.03.2022 г., БСА е изменила заповедта за
акредитация на Джи Ем Ай Верифай ЕООД, като е разширила обхвата, вместо да го ограничи.
БСА не е отчела грубите нарушения на докладването по РЕГЛАМЕНТ 2018/2066 и на процеса на
верификация по РЕГЛАМЕНТ 2018/2067, въпреки че, въпросът за тези инсталации вече беше
поставен пред обществеността.

Когато националният орган по акредитация (БСА) получи жалба относно проверяващ орган от
страна на компетентния орган (ИАОС) или други заинтересовани страни той: а) взема решение по
основателността на жалбата; б) гарантира, че на съответния проверяващ орган е предоставена
възможност да направи коментари; в) предприема подходящи действия за разглеждане на жалбата;
г) документира жалбата и предприетите действия; и д) отговаря на жалбата.

Държавите членки упражняват редовен мониторинг на националните си органи по
акредитация, за да гарантират, че те неизменно отговарят на изискванията по РЕГЛАМЕНТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/2067. Когато национален орган по акредитация не отговаря на
изискванията на настоящия регламент или не изпълнява задълженията по него, съответната
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държава членка предприема нужните коригиращи действия или гарантира, че такива коригиращи
действия се предприемат, и уведомява Комисията за това.

Акредитирани лаборатории и Българската служба по акредитация

Лабораторията, която извършва анализите на горивата трябва да е акредитирана и независима.
Акредитациите на тези лаборатории също се издават и поддържат от Българската служба по
акредитация.

Някои от разгледаните инсталации имат собствени акредитирани лаборатории, като:

● Въглищна лаборатория при „Бобов дол“ ЕАД,
● Изпитателна лаборатория за твърди горива при ТЕЦ „Брикел“ ЕАД,
● Лаборатория за изпитване на въглища при „Топлофикация – Перник“ ЕАД,

Така, анализите на горивата, на база на които се получават тези ниски емисионни фактори, се
извършват реално от самите инсталации и никой не проверява доколко тези резултати са
достоверни.

Характерно за много от лабораториите в България е прилагането на вътрешнолабораторни методи.
Разработването и прилагането на вътрешнолабораторни методи, вместо налични български или
международни стандарти, може да се наложи:

● ако не съществуват подходящи методи,
● ако се модифицират съществуващи методи за изпитване, когато лабораторията разполага с

по-модерно оборудване от описаното в съответния стандарт или
● поради икономически съображения.

Акредитациите на лабораториите, издадени от БСА съдържат огромно количество
вътрешнолабораторни методи, при условие че са налични български или международни
стандарти. Това не е добра практика и не са ясни основанията за това.

Това се отнася и до лаборатории, които извършват периодичните измервания на емисиите на
замърсители във въздуха и контрол и проверка на системи за непрекъснато измерване от
стационарни източници.

Тази практика е изключително рядко срещана при акредитацията на лабораториите в ЕС.

3.3 Други държавни органи

● Докладите по ПГ, КР и ЕРИПЗ се представят в ИАОС, но често в трите докладвания има
драстични разминавания.

● Всяка година, съответното отговорно РИОСВ прави проверка на инсталациите, като издава
становища от проверките, в които видимо не фигурира никаква информация относно
констатирани несъответствия в данните за емисионните фактори и горивата.

● Инсталациите докладват част от данните си на КЕВР. На база на тези данни се определят
цените на енергията. КЕВР не проверява доколко представената им информация
съответства на тази, представена в докладите по ПГ, въпреки че в ценообразуването се
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отчитат и данни за необходимите квоти за емисии, разходите за които са съществена част
от себестойността на енергията.

● Повечето от разгледаните инсталации участват в така наречената дерогация. Ежегодните
доклади на инсталациите за дерогацията също се верифицират и се представят в
Министерството на енергетиката. МЕ не проверява достоверността на представената
им информация.

● Всяка година, данните се използват и проверяват и от разработващите Националната
инвентаризация на ПГ, сектор Енергия (ИАОС и външен консултант - Денкщат
България ООД), тъй като на база докладите на инсталациите по ПГ, се разработват
специфичните за страната емисионни фактори. Реално това са експертите, които имат
достъп и цялостен поглед върху информацията относно емисионните фактори и
калоричността на всички горива и инсталации в България. Неадекватните емисионните
фактори на тези инсталации съзнателно са изключени от оценките на националните
емисионни фактори. Не е ясно защо данните за неадекватни емисионни фактори не са
предизвикали последствия за Верификационните органи и инсталациите.

● Инсталациите докладват различни данни на различните държавни органи и остава
впечатлението, че липсва каквато и да било комуникация между тях.Подценени емисии и
спестени финансови средства

Подценените емисии и спестените финансови средства, в резултат на действията и бездействието
на инсталациите, лабораториите, Верификационните органи, ИАОС, Българската служба по
акредитация, РИОСВ, КЕВР и МЕ са представени в следващата таблица:

  

“Топлофикаци
я – Перник”

АД

“ТОПЛОФИКАЦ
ИЯ – СЛИВЕН”

ЕАД

ТЕЦ
“Бобов

дол”  ЕАД

“БРИКЕЛ
” ЕАД

ТЕЦ
"МАРИЦ
А 3" АД

ОБЩО

t
CO
2

2017 180 110 32 842  21 850  234 802

2018 88 064 41 511 206 545 93 845  429 965

2019 120 765 27 009 262 029 71 154  480 957

2020 311 567 18 225 227 290 54 239  611 321

2021 6 370 95 879 51 306 42 137 4 945 200 638

2017-2021 706 876 215 466 747 170 283 225 4 945 1 957 682

EU
R

2017 3 062 113 558 357  371 474  3 991 944

2018 2 255 496 1 063 181 5 290 068 2 403 574  11 012 319

2019 3 029 831 677 618 6 573 962 1 785 152  12 066 563

2020 15 578 328 911 244 11 364 485 2 711 970  30 566 027

2021 541 482 8 149 730 4 361 013 3 581 616 420 353 17 054 194

2017-2021 24 467 250 11 360 130 27 589 528 10 853
787 420 353 74 691 047

Спестените финансови средства на изчислени на база средна цена на квотите за съответната година
и на база на оценените емисии на CO2 от докладите, подадени в КЕВР, и с прилагане на емисионен
фактор в съответствие с IPCC 2006 за съответното гориво въглища. Представените оценки са
консервативни, тъй като не е възможно с наличните данни да се направи достатъчно точна оценка
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на количествата недокладвани емисии в резултат на невъзможно високите (над 100 %)
коефициенти на полезно действие на инсталациите.

 2017 2018 2019 2020 2021
“Топлофикация – Перник” АД  гр. Перник, ТЕЦ
“Република” 116.38 82.38 88.18 260.34 86.56
"Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов" ЕАД 75.23 80.06 73.15 93.15 99.50
“Брикел” ЕАД 88.71 88.57 85.17 85.85 85.85
ТЕЦ "Марица 3" АД 99.92 117.44 - - 119.33

Имайки предвид ясните доказателства за подценяване на емисиите на ПГ от тези площадки и
факта, че в съответствие с законодателството, данните, свързани с докладването на емисиите на ПГ
по ЕСТЕ, се съхраняват 10 години, е задължително компетентния орган (ИАОС) да направи оценка
на реалните емисии за целия период 2011-2021 г. Проверката би трябвало да се извърши съвместно
с КЕВР, тъй като данните с които разполага са видимо по-близки до реалните.
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