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I. Общи изисквания 

 

1. Мониторинг 

 

1.1. Обхват 

 

За целите на настоящата Методика са приложими следните определения: 

 

 (а) “дейности” означава категориите промишлени дейности, изброени в чл. 131в от 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС); 

 

 (б) “партида” означава количество гориво или материал, прехвърлени като една 

доставка или в продължение на определен период от време. Тя следва да бъде 

представително определена и характеризирана по отношение на средното й енергийно и 

въглеродно съдържание и съответните характеристики на химичния й състав; 

 

 (в) “биомаса” означава невкаменен и биоразградим органичен материал, с произход 

от растения, животни и микроорганизми. Това включва и продукти, странични продукти, 

остатъци и отпадъци от селското стопанство, горското стопанство и свързани с тях 

индустрии, както и невкаменени и биоразградими органични фракции на промишлени и 

битови отпадъци. Биомасата включва, също така, газове и течности, получени от 

разграждането на невкаменен и биоразградим органичен материал. Когато се изгаря за 

енергийни цели, биомасата се счита за биомасно гориво; 

 

 (г) “горивни емисии” означава емисии на парникови газове, образуващи се по 

време на екзотермична реакция на дадено гориво с кислород; 

 

 (д) “компетентен орган” за целите на настоящите разпоредби е Изпълнителния 

директор на Изпълнителна агенция по околна среда; 

 

 (е) “инсталация” означава стационарно техническо съоръжение, в което се 

осъществяват една или повече дейности, съгласно чл. 131в от ЗООС, както и всякакви 

други пряко свързани дейности, които имат техническа връзка с дейностите, съгласно чл. 

131в от ЗООС, осъществявани на същата площадка и които биха могли да имат ефект 

върху емисиите и замърсяването; 

 

 (ж) “ниво на увереност” означава степента, в която верификаторът е уверен във 

верификационните заключения, че е било доказано че информацията, докладвана за 

дадена инсталация в годишния доклад, като цяло съдържа или не материализирано 

невярно твърдение; 

 

 (з) “процесни емисии” означава емисии на парникови газове, различни от “горивни 

емисии”, настъпващи в резултат на преднамерени или непреднамерени реакции между 

вещества или тяхната трансформация, включително редукция на метални руди, 

термичното разлагане на вещества, както и формирането на вещества за употреба като 

продукти или натрупване за последваща употреба; 

 

 (и) “период на докладване” означава периодът от време, през който емисиите 

следва да бъдат обект на мониторниг и докладване, като това следва да е една календарна 

година; 
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(й) “източник на емисии” означава отделно идентифицируема точка или процес в 

дадена инсталация, от която се емитират парникови газове, в следствие на употребата на 

горива, суровини или продукти; 

 

 (к) “Наредбата“ означава Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на 

разрешителни за емисии на парникови газове и осъществяване на мониторинг от 

операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на 

парникови газове; 

 

 (л) “справочен документ за най-добри налични техники” означава документ 

изготвен от Европейското бюро по комплексно предотвратяване и контрол на замърсянето 

към Европейската комисия, съдържащ информация и заключения за дейности, за които се 

издават комплексни разрешителни; 

 

 (м) “годишен” означава период от време обхващащ една календарна година; 

 

(н) “период на търговия” – означава период от схемата за търговия с квоти за 

емисии на парникови газове, обхващащ различни интервали от време (2005-2007 г. или 

2008 – 2012 г.), за който е в сила Националния план за разпределение на квоти; 

 

 (о) “собствен CO2” означава CO2, който е част от дадено гориво; 

 

 (п) “консервативен” означава, че са дефинирани поредица от предположения за 

осигуряване на гаранции срещу извършване на изчисления за по-ниски стойности на 

годишните емисии; 

 

 (р) “горива, търгувани на пазара” означава горива със специфициран състав, 

търгувани постоянно и свободно между икономически независими страни, включително 

всички стандартни търговски горива, природен газ, леки и тежки течни горива, въглища, 

нефтен кокс; 

 

 (с) “материали, търгувани на пазара” означава материали със специфициран състав, 

търгувани постоянно и свободно между икономически независими страни; 

 

 (т) “стандартно търговско гориво” означава международно стандартизирано 

търговско гориво, което показва 95% доверителен интервал на не повече от ± 1% от 

неговата специфицирана калоричност, включително газьол, леко течно гориво, бензин, 

керосин, етан, пропан – бутан; 

 

 (у) “праг на материалност” означава количествен праг или крайния пункт, който 

следва да бъде спазен при формулиране на правилно верификационно становище за 

данните за емисиите докладвани в годишния доклад за емисиите; 

 

 (ф) “неточност” означава допустимата неточност (грешка) в рамките на настоящите 

указания се изразява като 95%-ен доверителен интервал в измерената стойност, например 

когато се характеризира измерващото устройство за прилагане на определен алгоритъм 

или точността на система за непрекъснато измерване; 

 

 (х) “план за мониторинг” означава подробна, пълна и прозрачна документация на 

методологията за мониторинг на дадена инсталация, включително и документация за 

дейностите, свързани със събиране и обработка на данните, и система за контрол на 

тяхната достоверност; 
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 (ц) “контролен риск” означава податливостта на даден параметър от годишния 

доклад за емисиите на материални неправилни твърдения, които не могат да бъдат 

предотвратени, открити или своевременно коригирани от контролната система; 

 

 (ч) “риск, свързан с откриването” означава риска верификаторът да не открие 

дадено материално неправилно твърдение или материално несъответствие; 

 

 (ш) “присъщ риск” означава податливостта на даден параметър от годишния 

доклад за емисиите на материални неправилни твърдения, ако се приеме, че спрямо него 

не са извършени съответните контролни дейности; 

 

 (щ) “верификационен риск” означава риска верификаторът да изрази неправилно 

становище в резултат на верификацията. Верификационният риск е функция на 

присъщите рискове, контролния риск и на риска, свързан с откриването; 

 

 (ъ) “разумна гаранция” означава висока, но не и абсолютна степен на гаранция, 

безусловно заявена във верификационния отчет, че в годишния доклад за емисиите няма 

материални неправилни твърдения и няма материални несъответствия по отношение на 

инсталацията; 

 

 (ь) “несъответствие” означава всяко действие или бездействие, както съзнателни, 

така и несъзнателни, на инсталация която подлежи на верификация, което противоречи на 

изискванията на плана за мониторинг, одобрен от компетентния орган в съответствие с 

разрешителното; 

 

 (ю) “материално неправилно твърдение” означава неправилно твърдение 

(пропуски, грешни интерпретации и грешки извън рамките на допустимата неточност) в 

годишния доклад, което според професионалното мнение на верификатора, може да окаже 

влияние върху третирането на годишния доклад за емисиите от страна на компетентния 

орган, например в случаите когато грешното твърдение превишава прага на материалност; 

 

 (я) “материално несъответствие” означава несъответствие с изискванията на 

мониторинговия план, одобрен от компетентния орган съгласно разрешителното за 

инсталацията, което може да доведе до различно третиране на инсталацията от страна на 

компетентния орган. 

 

Навсякъде в текста на методиката одобрение от компетентния орган означава одобрение 

по реда на Глава III или V от Наредбата. 

 

Настоящата методика е разработена на основание §6 от допълнителните разпоредби на 

Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на 

парникови газове и осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации, 

участващи в Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от Наредбата, мониторингът за дадена инсталация 

включва всички емисии на парникови газове (ПГ) изпускани от източници към 

инсталации, извършващи дейности, изброени в чл. 131в, ал. (1) и (2) от Закона на опазване 

на околната среда (ЗООС). 

 

Разрешителните за емисии на ПГ съдържат описание на дейностите и емисиите от 

съответната инсталация, като всички източници на емисии на ПГ, изпускани от източници 

и потоците от материали и горива към инсталации, извършващи дейности, изброени в чл. 
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131в, ал. (1) и (2) от ЗООС, са обект на мониторинг и се изброяват в разрешителното. 

Съгласно разпоредбата на чл. 131е, ал. 1, т. 3 от ЗООС, разрешителните за емисии на ПГ 

съдържат още изисквания за мониторинг, като се специфицира методология на 

мониторинг и честота на измерванията. 

 

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата, мониторингът на емисиите на ПГ включва емисии 

при нормална експлоатация и при извън нормални условия на експлоатация, включително 

пускане и спиране, както и извънредни ситуации през периода на докладване. 

  

Ако отделният или комбиниран производствен капацитет на една или няколко 

инсталации, извършващи дейности, изброени в чл. 131в, ал. (1) и (2) от ЗООС, надхвърлят 

определения праг за производствения капацитет за една инсталация или като цяло за 

производствена площадка, всички емисии на парникови газове от всички източници към 

всички инсталации на съответната производствена площадка са обект на мониторинг.  

 

Всички емисии от дадена инсталация се считат за емисии от тази инсталация, независимо 

от износите на топлина или електричество към други инсталации. Емисии, получени при 

производството на топлина или електричество, внесени от други инсталации не следва да 

бъдат приписвани на внасящата (приемащата) инсталация. 

 

1.2. Определяне на емисиите на ПГ 
 

Пълният, прозрачен по отношение на използваните техники и точен мониторинг на 

емисиите на ПГ изисква определянето на подходящи методологии за неговото 

осъществяване. Това включва избор на метод на мониторинг - измервания или 

изчисления, както и избор на специфични алгоритми (начини на постъпване) за 

определяне на данните за дейността, емисионните фактори, коефициентите на окисление 

и коефициентите на превръщане. Подходите, използвани от един оператор за определяне 

на емисиите от дадена инсталация представляват методологията на мониторинг. 

Избраната методология се посочва в заявлението за издаване на разрешително. 

 

В съответствие с чл. 20 от Наредбата, компетентният орган одобрява подробнo описание 

на методология на мониторинг, изготвено от оператора оформено във вид на план за 

мониторинг. Това одобрение се повтаря след всяка промяна в методологията на 

мониторинг, прилагана към дадена инсталация. 

 

Планът за мониторинг съдържа: 

 

- описание на инсталацията и дейностите, извършвани в инсталацията които са 

обект на мониторинг; 

 

- данни за лицето, отговорно за мониторинга и докладването в рамките на 

инсталацията; 

 

- списък на източниците на емисии и потоците от горива и материали, 

подлежащи на мониторинг за всяка дейност, осъществявана в рамките на 

инсталацията; 

 

- описание на методологията, основана на изчисление или на методологията, 

основана на измерване, която се използва; 
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- списък и описание на алгоритмите, които се прилагат за определяне на 

променливите величини (данните за дейността, емисионните фактори, 

коефициентите на окисление и коефициентите на превръщане) за всяка от 

дейностите и типовете горива/материали; 

 

- описание на системите за измерване, типа, спецификация и точно 

местонахождение на измервателните устройства, които се използват за всеки от 

източниците и видовете горива / материали; 

 

- доказателства, демонстриращи съответствие с праговете на неточност по 

отношение на данните за дейността и други параметри (ако са приложими) от 

алгоритмите, приложени за всеки от източниците и видовете горива/ материали; 

 

- ако е приложимо, описание на метода за взимане на проби от горивата и 

материалите за определянето на долната топлина на изгаряне
1
, съдържание на 

въглерод, емисионни фактори, коефициенти на окисление и превръщане и 

съдържание на биомаса за всеки от източниците и видовете горива и материали; 

 

- описание на източниците на информация или аналитичните методи за 

определянето на долна топлина на изгаряне, съдържание на въглерод, 

емисионен фактор, коефициенти на окисление и на превръщане или биомасната 

фракция за всеки от източниците и видовете горива/ материали; 

 

- списък и описание на неакредитираните лаборатории и съответните аналитични 

процедури, както и списък на всички съответни мерки за гарантиране на 

качеството, например междулабораторните сравнения, описани в раздел I, т. 

6.2; 

 

- описание на системите за непрекъснато измерване на емисиите, които се 

използват за мониторинга на даден източник, т.е. пробовземни точки, 

използвана апаратура, процедури за калибриране, процедури за събиране и 

съхранение на данни, метод на потвърждаващите изчисления и докладване на 

данните от дейността, емисионните фактори и други; 

 

- описание на метода и на анализа на неточност, в случай че не са описани в по-

горните точки от настоящия списък, при използване на “алтернативния 

подход”; 

 

- описание на процедурите за осигуряване и обработка на данни и на дейностите 

свързани с контрол; 

 

- където е приложимо – информация за съответните връзки с дейности, 

предприемани в рамките на Схема за управление по околна среда и одитиране 

(Environmental management and audit scheme - EMAS), и други системи за 

управление на околната среда (например ISO 14001:2004) и по – специално 

процедурите и контролните дейности, свързани с мониторинга и докладването 

на емисиите на парникови газове; 

 

Първоначално определената методология на мониторинг с времето може да бъде 

променяна, ако промяната ще доведе до повишаване на точността на докладваните данни. 

                                                 
1
 Прието понятие в българския технически речник, аналогично на ”Net caloric value”  
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Всички предприети промени в методологията на мониторинг или съществени 

размествания или промени в данните се обясняват, мотивират, документират и представят 

за одобрение от компетентния орган.  

 

В съответствие с чл. 21 от Наредбата операторът променя методологията на мониторинг 

когато: 

- достъпните данни са се променили, позволявайки по-висока точност в 

определянето на емисиите; 

- нов източник на емисии предстои да бъде включен в експлоатация; 

- са установени грешки в данните в резултат на избраната методология на 

мониторинг; 

- компетентният орган или верификаторът са изискали промяна; 

- промяна в категоризацията на инсталацията, описана в Таблица 1; 

 

Компетентният орган може да изиска от оператора да промени методологията на 

мониторинг на дадена инсталация за следващ период на докладване, ако тази методология 

вече не е в съответствие с разпоредбите на настоящата методика.  

 

Определянето на емисии се извършва използвайки:  

 

− методология, основана на изчисление, наричана по-нататък само “изчисление” - 

която определя емисиите от използване на горива въз основа на данни за 

дейността, получени от измервателните системи, и на допълнителни параметри, 

получени от лабораторни анализи, или въз основа на стандартни фактори; 

 

или 

 

− методология, основана на измерване, наричана по-нататък само “измерване” - 

която определя емисиите от даден емисионен източник чрез непрекъснато 

измерване на концентрацията на съответния парников газ в отпадъчните газове 

и техния дебит; 

 

В съответствие с чл. 19, ал. 6 от Наредбата, операторът може да предложи измерване на 

емисиите, ако докаже че, това достоверно би дало по-висока точност от изчислението, 

извършено прилагайки комбинация от най-високи алгоритми. Използването на измерване 

се одобрява от компетентния орган. За всеки период на докладване, операторът подкрепя 

резултатите от измерванията с изчисления в съответствие с указанията в настоящата 

методика, посочени в Раздел I т.1.2.2.1. в). Срaвнението между методологиите, основани 

на измерване и изчисление, следва да се извършва на един и същ комплекс от емисионни 

източници, потоци горива и материали. 

 

С одобрението на компетентния орган, операторът може да използва смесена 

методология, комбинирайки измервания с изчисления за различни източници на една 

производствена площадка. 

 

Операторът осигурява и доказва липсата на пропуски и двойно отчитане, относно 

емисиите от всички експлоатирани инсталации, като в годишния доклад предоставя на 

компетентния орган необходимата за потвърждаване на това документация. 
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1.2.1. Изчислениe на емисии СО2 

 

1.2.1.1. Изчислителни формули 

 

Изчислението на емисиите на СО2 се извършва по следната формула: 

 

СО2 емисии = данни за дейността х емисионен фактор х коефициент на 

окисление 
 

 или чрез алтернативен метод, ако е дефиниран в специфичните указания по дейности. 

 

Изразите в тази формула са специфицирани за горивни и процесни емисии както следва: 

 

Горивни емисии 

 

Данните по дейности следва да се основават на потреблението на гориво. Количеството 

използвано гориво се изразява чрез внесената топлина с горивото като TJ. Емисионният 

фактор се изразява като tСО2/TJ. Когато се консумира енергия, не всичкият въглерод в 

горивото се окислява до СО2. Непълното окисляване се дължи на неефективност на 

горивния процес, в следствие на което - част от въглерода остава неизгорял, или е 

частично окислен. Неокисленият въглерод се взема предвид при определянето на 

коефициент на окисление. В случай, че коефициентът на окисление е включен в 

емисионния фактор, отделен коефициент на окисление не се прилага. Коефициентът на 

окисление се изразява като фракция от едно. В резултат на това формулата за изчисление 

е: 

 

Емисии СО2 = консумирано гориво [t или Nm
3 
] х долна топлина на изгаряне [ТJ/ t или 

ТJ/ Nm
3
 ] х 

 
емисионен фактор [ tCO2/ TJ] х коефициент на окисление 

 

Процесни емисии 

 

Данните за дейността се основават на консумацията на суровини, количеството материали 

или произведена продукция и се изразява в t или Nm
3
. Емисионният фактор се изразява в 

[tCO2/t или tCO2/Nm
3
]. Въглеродът, съдържащ се във влаганите материали, който не се 

превръща в СО2 по време на процеса, се взема предвид в коефициента на превръщане, 

който се изразява като фракция. В случай, че коефициента на превръщане е включен в 

емисионния фактор, отделен коефициент на превръщане не се прилага. Количеството на 

използвания вложен материал се изразява като маса или обем [ t  или  Nm
3 

]. Формулата за 

изчисление е: 

 

Емисии  СО2 = данни за дейността [t или Nm
3
] х

 
емисионен фактор [ tCO2/ t или Nm

3 
] 

 

х коефициент на превръщане  
 

1.2.1.2. Прехвърлен СО2 

 

СО2, който не е емитиран от инсталацията, а е прехвърлен извън нея като чисто вещество, 

като компонент в горива или директно използван в химическата или хартиената 

промишленост, се изважда от изчисленото количество на емисиите, след одобрение от 

компетентния орган. Прехвърленото количество СО2 се докладва за сведение. 

 

СО2, прехвърлен извън инсталацията и употребен в следните дейности се счита за 

прехвърлен СО2: 
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- чист СО2, използван за газиране на напитки; 

 

- чист СО2, използван за сух лед за охлаждащи цели; 

 

- чист СО2, използван за агент за пожарогасене, замразител или като лабораторен 

газ; 

 

- чист СО2, използван за дезинфекция на зърно; 

 

- чист СО2, използван като разтворител в хранителната или химическата 

промишленост; 

 

- СО2, използван в химическата и целулозната промишленост (например за урея или 

карбонати); 

 

- карбонати, свързани в абсорбиращ продукт от полусухо очистване на димни газове. 

 

СО2, който се прехвърля към дадена инсталация като част от смесено гориво (например: 

като газ за доменни пещи, или газ за коксови пещи) се включва в емисионния фактор за 

това гориво. Вследствие на това, този СО2 следва да бъде добавен към емисиите от 

инсталацията, където горивото се изгаря и изваден от инсталацията по произход. 

Количеството на ежегодно прехвърляния CO2 или карбонат следва да се определя с 

максимална допустима неточност по-малка от 1,5% директно чрез използване на 

измервателно устройство за обема или масовия поток, чрез претегляне или индиректно от 

масата на съответния продукт (например карбонати или урея), ако е приложимо. 

1.2.2. Измерване на емисиите СО2 
 

Съгласно изложеното в раздел I, т.1.2., емисиите на ПГ могат да бъдат определяни чрез 

използването на системи за непрекъснато измерване на емисиите (СНИЕ) от всеки 

източник, използвайки стандартизирани или утвърдени методи, след като операторът е 

получил одобрение от компетентния орган, че използването на СНИЕ постига по-голяма 

точност, отколкото изчисляването на емисиите, използвайки най-точния алгоритъм. За 

всеки период на докладване, емисиите, определени чрез използването на СНИЕ се 

потвърждават с подкрепящи изчисления, като правилата за избора на алгоритми следва да 

бъдат същите, като тези, прилагани при изчислението, изложени в раздел I, т.1.2.1. 

 

Най-високият алгоритъм, определен в раздел II т. 11, следва да бъде прилаган за всеки 

източник, който е посочен в разрешителното за емисии на парникови газове и за който 

съответните емисии на парникови газове се определят чрез прилагане на CНИЕ. 

Само ако бъде демонстрирано по начин, който удовлетворява компетентния орган, че 

подходът на най-високия алгоритъм е технически неосъществим или би довел до 

неоправдано високи разходи, може да се използва следващо, по-ниско подреждане за 

съответния емисионен източник. Избраният алгоритъм следва да отразява за всеки 

емисионен източник най-високата степен на точност, който е технически осъществим, и 

не води до неоправдано високи разходи. Изборът на алгоритъм подлежи на одобрение от 

компетентния орган съгласно раздел I т. 1.2. 

За годините на докладване през периода от 2008 до 2012 г. като минимум се прилага 

алгоритъм две от раздел II т. 11, освен ако е технически неосъществимо. 
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Процедурите за измерването на концентрациите на СО2, както и на масата или обема на 

потока на отделяните газове от всяко изпускащо устройство, се основават на съответните 

CEN стандарти. Ако няма CEN стандарти се прилагат ISO или национални стандарти. 

Когато не съществуват приложими стандарти, където е възможно, могат да се провеждат 

процедури в съответствие с проекто-стандарт или справочен документ за най-добри 

налични техники. 

 

Примери за съответни ISO стандарти са следните: 

 

- ISO 10396:2006 “Stationary source emissions – Sampling for the automated 

determination of gas concentrations” (Стационарни източници на емисии – вземане на 

проби за автоматизираното определяне на газови концентрации); 

 

- ISO 12039:2001 “Stationary source emissions – Determination of carbon monoxide, 

carbon dioxide and oxygen – Performance characteristics and calibration of an automated 

measuring method” (Стационарни източници на емисии – определяне на 

въглеродния монооксид, въглеродния диоксид и кислорода – характеристики на 

работата и калибриране на автоматизиран измервателен метод); 

 

- ISO 14164:1999 “Stationary source emissions – Determination of the volume flow rate 

of gas streams in ducts - automated method "Неподвижни източници на емисии – 

определяне на дебита на газовите потоци в проводите – автоматизиран метод". 

 

След като веднъж СНИЕ е била инсталирана, тя следва периодично да бъде проверявана 

за нейното правилно функциониране по отношение на: 

 

- време за реагиране; 

 

- линеарност; 

 

- смущение; 

 

- нулево и обхватно отклонение (изместване на нулата и изместване на обхвата); 

 

- точност по отношение на референтен метод. 

 

Биомасната фракция в измерените емисии на СО2 следва да бъде извадена, основавайки се 

на изчисление и да бъде докладвана в годишния доклад. 

 

1.2.2.1. Други процедури и изисквания при използване на методология на измерване 

 

1.2.2.1.1. Честота на вземане на проби 

Усреднени стойности за всеки час ("валидни данни за час") се изчисляват за всички 

показатели, участващи при определянето на емисията (ако са приложими), изложени в 

раздел II т. 11, чрез използване на всички единични стойности, налични за конкретния 

час. В случай че оборудването не е било контролирано или е било извън експлоатация в 

някоя част от часа, средната стойност за съответния час се изчислява пропорционално на 

останалите стойности за конкретния час. В случай че не могат да бъдат изчислени 

валидните стойности за час за даден показател, участващ в определянето на емисията, 

поради наличие на по-малко от 50% от максималния брой стойности за часа 
(2)

, часът се 

                                                 
(2)

 Максималния брой данни за часа произтича от честотата на измерванията 
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счита за невалиден. В случаите, когато не могат да бъдат изчислени валидни стойности за 

час, се прилагат заместващи стойности в съответствие с разпоредбите на настоящия 

раздел. 

 

1.2.2.1.2. Липсващи данни 

Когато не могат да бъдат предоставени валидни стойности за определен час за един или 

повече показатели, участващи в изчисляването на емисиите, тъй като оборудването не е 

контролирано (напр. при калибриране или грешки от интерференция) или е било извън 

експлоатация, операторът определя заместващи стойности за липсващите стойности за 

всеки час, както е показано по-долу: 

 

 а) Концентрации 

 

В случай че не могат да бъдат предоставени валидни стойности за определeн час за 

показател, който е пряко измерен като концентрация (например ПГ, O2 и т.н.), 

заместващата стойност C*зам. за този час се изчислява, както следва: 

C*зам. = C + σ C_ 

където: 

C  е средноаритметична стойност на концентрацията,  

σC_ е най-точното oпределяне на стандартно отклонение на концентрацията. 

 

Средноаритметичното и стандартното отклонение се определят в края на периода на 

докладване въз основа на всички данни за емисиите през периода на докладване. Ако 

такъв период не е приложим, поради съществени технически изменения на инсталацията, 

компетентният орган съгласува подходяща времева рамка, по възможност с 

продължителност една година. Изчисляването на стойностите на средноаритметичното и 

стандартното отклонение се представят на верификатора. 

 

 б) Други показатели 

 

В случай че не могат да бъдат предоставени представителни стойности на показателите, 

които не се измерват директно под формата на концентрации, заместващите стойности на 

тези показатели се получават чрез метода на масовия баланс или чрез метод на 

енергийния баланс на процеса. Другите измерени величини, участващи в изчисляването 

на емисиите, се използват за проверка на резултатите. 

Методът на масовия баланс или метода на енергийния баланс и основните допускания 

следва да бъдат ясно документирани и представени на верификатора, заедно с 

изчислените резултати. 
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 в) Потвърждаване на резултатите от измерванията 

 

Паралелно с определянето на емисиите чрез методология, основана на измервания, 

годишните емисии на всеки разглеждан източник на парникови газове се определят чрез 

изчисление по един от следните варианти: 

− изчисляване на емисиите така, както е изложено в съответните раздели за 

категории дейности. За изчисляване на емисиите като могат да бъдат 

прилагани по-ниски алгоритми (т.е. алгоритъм 1 като минимум); 

или 

− изчисляване на емисиите съгласно изложеното в насоките на МКИК за 2006 г., 

т.е. могат да бъдат използвани методите от алгоритъм 1. 

При възникнали различия между резултатите от методите, основани на изчисление и на 

измерване се проучва взаимовръзката между резултатите от методите, основани на 

измерване и на изчисление, като се взима предвид, че съществува отклонение, присъщо 

за прилагането на двата различни метода. Отчитайки тази взаимовръзка, се използват 

резултатите от метода на изчисление, за да се проверят резултатите от метода на 

измерване. 
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1.2.3. Алгоритми 

 

При осъществяване на мониторинг на емисиите на ПГ от операторите на инсталации, при 

използване на методология, основана на изчисление за дейностите, по чл. 131в, ал. (1) и 

(2) от ЗООС се прилагат специфични методи за определянето на следните променливи 

величини: 

- данни за дейността; 

- емисионни фактори;  

- коефициенти на окисление;   

- коефициенти на превръщане; 

 

Тези различни величини се дефинират като алгоритми. Увеличаващите се номера на 

алгоритмите от 1 нагоре отразяват увеличаващите се равнища на точност, като 

алгоритъмът с най-висок номер е предпочитаният подход. Еквивалентни алгоритми са 

алгоритмите с еднакъв номер и специфичен азбучен знак (например Алгоритъм 2а и 2б). 

За тези дейности, за които се предвиждат алтернативни методи на изчисление в рамките 

на тази методика, даден оператор може да смени един метод с друг, ако докаже и бъде 

одобрено от компетентния орган, че такава смяна ще доведе до по-точен мониторинг на 

емисиите от съответната инсталация. 

 

В съответствие с Приложение 4, А.4.2а към Наредбата, най-високият (най-точният) 

алгоритъм се използва за целите на мониторинга от всички оператори за определянето на 

променливите величини от всички източници към дадена инсталация. Само ако се докаже 

пред компетентния орган и бъде одобрено от него, че най-високият алгоритъм е 

технически неосъществим, или прилагането му ще е свързано с неоправдано високи 

разходи, за определяне на променливите величини в рамките на дадена методология за 

мониторинг може да се използва следващ по-нисък алгоритъм. 

 

Избраният алгоритъм отразява най-високото равнище на точност, което е технически 

осъществимо и не е свързано с неоправдано високи разходи. Операторът прилага 

различни одобрени алгоритми за променливите величини: данни за дейността, емисионни 

фактори, коефициенти на окисление и коефициенти на превръщане, използвани в рамките 

на дадено изчисление. Изборът на алгоритъм е предмет на одобрение от компетентния 

орган.  

 

Като минимум се прилагат алгоритмите, предвидени в Таблица 1 по-долу, освен ако това е 

технически неосъществимо и не е свързано с неоправдано високи разходи. Праговете, 

съдържащи се в таблицата, се отнасят за общите годишни емисии от цялата инсталация. 

 

С одобрението на компетентния орган, операторът може да прилага по-ниски алгоритми 

за променливите величини, използвани за изчислението на емисиите от второстепенни 

източници, включващи второстепенни потоци гориво или материали. Второстепенни 

източници са тези, които емитират 5 килотона CO2 или по-малко от това количество на 

година, или които допринасят 10% или по-малко за общите годишни емисии на дадена 

инсталация до максимум 100 килотона CO2 на година спрямо общото количество годишни 

емисии на CO2 oт дадена инсталация, преди изваждането на прехвърления CO2 – 

стойността, която е най-висока от гледна точка на абсолютните емисии. За тези 

второстепенни източници, емитиращи заедно 1 килотон или по-малко годишно, или които 

допринасят по-малко от 2% от общите годишни емисии на инсталацията и достига до общ 

принос до максимум 20 килотона на година спрямо общото количество емисии на CO2 oт 

тези инсталации, преди изваждането на прехвърления CO2 – стойността, в зависимост от 

това, кое е най-високото изразено в абсолютни емисии, операторът на инсталацията по 
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отношение на мониторинга може да приложи т. н. “подход на минимума”, използвайки 

собствен метод на оценка без алгоритми, което подлежи на одобрение от компетентния 

орган. 

 

За чисти горива от биомаса и материалите класифицирани като чисти, могат да не се 

прилагат алгоритми за инсталации или части от тях, подлежащи на техническа 

идентификация, освен ако съответните изчислени емисии бъдат използвани за 

изваждането на въглерода в биомасата от емисиите на въглероден диоксид, получени чрез 

непрекъснато измерване на емисиите. Методологията, при която не се използват 

алгоритми, включват метода на енергийния баланс. Емисиите на CO2 от изкопаеми 

замърсители на горива и материали, квалифицирани като чиста биомаса, могат да бъдат 

отчетени като източници на биомаса и определени без прилагане на алгоритми. Смесените 

горива и материали съдържащи биомаса, се характеризират чрез прилагане на 

разпоредбите на раздел I т. 5.4 от настоящото приложение, освен ако източникът на 

емисии не е определен чрез “подход на минимума”. 

 

Ако използването на най-високия алгоритъм, или одобрен алгоритъм за променливите 

величини е временно неосъществимо по технически причини, даден оператор прилага 

най-високия постижим алгоритъм, докато условията за прилагане на най-високия или 

одобрения алгоритъм се възстановят. Операторът представя на компетентния орган 

доказателства за необходимостта от смяна на алгоритмите и подробности за временната 

методология на мониторинг, като компетентният орган одобрява използването на най-

високия постижим алгоритъм за определен период от време. Същевременно операторът 

предприема всички необходими действия за незабавно възстановяване на първоначалния 

алгоритъм за целите на мониторинга и докладването. 

 

Всички промени на алгоритмите трябва да бъдат документирани. Запълването на 

несъществени празноти в данните в резултат на принудителни спирания на измервателни 

уреди, следва да става на база разпоредбите на Справочния документ за най-добрите 

налични техники за общите принципи на мониторинг, Юли 2003, издание на 

Европейското бюро за КПКЗ в Севиля, Испания, към Европейската комисия 
(3)

 (Reference 

Document on the General Principles of Monitoring, July 2003). 

 

Когато се променят алгоритми в рамките на даден период на докладване, резултатите се 

изчисляват и докладват на компетентния орган като отделни раздели на годишния доклад 

за съответните части на периода на докладване. 

 

 

 

 

 

                                                 
(3)  
На разположение чрез: http://eippcb.jrc.es/  
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Таблица 1 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА АЛГОРИТМИТЕ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ПРОМЕНЛИВИТЕ ВЕЛИЧИНИ 

 

Колона А: "инсталации от категория А" (означава инсталации със средно годишно количество на докладваните емисии през предходния 

период на търговия (или консервативна оценка или предвиждане, в случай че докладваните емисии не са известни или вече не са 

приложими), равно или по-малко от 50 килотона CO2 преди изваждането на прехвърления CO2). 

Колона Б: "инсталации от категория Б" (означава инсталации със средно годишно количество на докладваните емисии през предходния 

период на търговия (или консервативна оценка или предвиждане, ако докладваните емисии не са известни или вече не са приложими ) oт 

повече от 50 килотона и равно на или по-малко от 500 килотона CO2, преди изваждането на прехвърления CO2). 

 

Колона В: "инсталации от категория В" (означава инсталации със средно годишно количество на докладваните емисии през предходния 

период на търговия (или консервативна оценка или предвиждане, ако докладваните емисии не са известни или вече не са приложими) oт 

повече от 500 килотона CO2 преди изваждането на прехвърления CO2). 

 

Данни за дейността 

Дейност Консумация 

 на гориво 

Долна топлина 

 на изгаряне 

Емисионен фактор Данни за състава 
Коефициент на 

окисление 

Коефициент на 

превръщане 

 А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В 

І. Горене                   

Стандартни търговски 

горива 

2 3 4 2а/2б 2а/2б 2а/2б 2а/2б 2а/2б 2а/2б н.н. н.н. н.н. 1 1 1 н.н. н.н. н.н. 

Други газообразни и 

течни горива 

2 3 4 2а/2б 2а/2б 3 2а/2б 2а/2б 3 н.н. н.н. н.н. 1 1 1 н.н. н.н. н.н. 

Горене  

(твърдо гориво) 

1 2 3 2а/2б 3 3 2а/2б 3 3 н.н. н.н. н.н. 1 1 1 н.н. н.н. н.н. 
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Подход на масовия 

баланс при 

производство на 

промишлени сажди и 

терминали за 

обработка на газ 

1 2 3 н.н н.н н.н н.н н.н н.н 1 2 2 н.н. н.н. н.н. н.н. н.н. н.н. 

Факли 
1 2 3 н.н. н.н. н.н. 1 2a/2б 3 н.н. н.н. н.н. 1 1 1 н.н. н.н. н.н. 

Пречиствателни 

съоръжения      

карбонат 

 

1 

 

1 

 

1 

 

н.н. 

 

н.н. 

 

н.н. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

н.н. 

 

н.н. 

 

н.н. 

 

.н.н. 

 

н.н. 

 

н.н. 

 

.н.н. 

 

н.н. 

 

н.н. 

Пречиствателни 

съоръжения 

гипс 

 

1 

 

1 

 

1 

 

н.н. 

 

н.н. 

 

н.н. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

н.н. 

 

н.н. 

 

н.н. 

 

н.н. 

 

н.н. 

 

н.н. 

 

.н.н. 

 

н.н. 

 

н.н. 

 

 

Данни за дейността 

Дейност 
Материален поток 

Долна топлина на 

изгаряне 

Емисионен фактор Данни за състава 
Коефициент на 

превръщане 

 А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В 

ІІ. Рафинерии                

Регенерация с каталитичен 

крекинг 

1 1 1 н.н н.н н.н н.н н.н н.н н.н н.н н.н н.н н.н н.н 

Производство на водород 
1 2 2 н.н н.н н.н 1 2 2 н.н н.н н.н н.н н.н н.н 

ІІІ. Коксови пещи 
               

Масов баланс 
1 2 3 н.н н.н н.н н.н н.н н.н 2 3 3 н.н н.н н.н 

Гориво като вложена енергия 

за процеса 

1 2 3 2 2 3 2 3 3 н.н н.н н.н н.н н.н н.н 
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ІV. Пържене и агломериране 

на метална руда 

               

Масов баланс 
1 2 3 н.н н.н н.н н.н н.н н.н 2 3 3 н.н н.н н.н 

Вложен карбонат 
1 1 2 н.н н.н н.н 1 1 1 н.н н.н н.н 1 1 1 

V. Желязо и стомана 
               

Масов баланс 1 2 3 н.н н.н н.н н.н н.н н.н 2 3 3 н.н н.н н.н 

Гориво като вложена енергия 

за процеса 

1 2 3 2 2 3 2 3 3 н.н н.н н.н н.н н.н н.н 

VІ. Цимент 
               

Материали вложени в пеща 
1 2 3 н.н н.н н.н 1 1 1 н.н н.н н.н 1 1 2 

Добив на клинкер 
1 1 2 н.н н.н н.н 1 2 3 н.н н.н н.н 1 1 2 

CKD - Прах от циментовата 

пещ 

1 1 2 н.н н.н н.н 1 2 2 н.н н.н н.н н.н н.н н.н 

Некарбонатен въглерод 
1 1 2 н.н н.н н.н 1 1 2 н.н н.н н.н 1 1 2 

VІІ. Вар 
               

Карбонати 
1 2 3 н.н н.н н.н 1 1 1 н.н н.н н.н 1 1 2 

Алкалоземен оксид 
1 1 2 н.н н.н н.н 1 1 1 н.н н.н н.н 1 1 2 

VІІІ. Стъкло 
               

Карбонати 
1 1 2 н.н н.н н.н 1 1 1 н.н н.н н.н н.н н.н н.н 

IХ. Керамика 
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Карбонат 
1 1 2 н.н н.н н.н 1 2 3 н.н н.н н.н 1 1 2 

Алкален оксид 
1 1 2 н.н н.н н.н 1 2 3 н.н н.н н.н 1 1 2 

Пречиствателни съоръжения 
1 1 1 н.н н.н н.н 1 1 1 н.н н.н н.н н.н н.н н.н 

Х. Целулоза и хартия 
               

Стандартен метод 
1 1 1 н.н н.н н.н 1 1 1 н.н н.н н.н н.н н.н н.н 

 

 

н.н. = не е наличен 
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1.2.3.1. Алтернативен подход 

 

В случаите, когато прилагането на изискванията на първи ред алгоритъм, за всички 

горива и материали (освен подхода на “минимума”) е техническо неосъществимо или 

би довело до неоправдано високи разходи, операторът на инсталацията може да 

приложи т.нар. “алтернативен подход”. При този подход операторът е освободен от 

задължението да прилага алгоритмите в раздел I т.1.2.3. от настоящата методика и 

може да състави методология за мониторинг, изцяло съобразена с конкретните 

изисквания на конкретния случай. Операторът доказва пред компетентния орган, че 

чрез прилагането на алтернативна методология за мониторинг за цялата инсталация са 

спазени общите прагове на неточност, посочени в Таблица 2, по отношение на 

годишното ниво на емисии на парникови газове от цялата инсталация. 

Анализът на неточността определя прага на неточност за всички променливи и 

показатели, използвани за изчисляване на годишното ниво на емисиите, като се вземат 

предвид изискванията на Наръчника на ISO за изразяване на неточността на 

измерванията (1995 г.)
4
 и ISO 5168:2005. Анализът се извършва преди одобряването на 

плана за мониторинг от страна на компетентния орган, въз основа на данни от 

предходната година и се актуализира ежегодно. Годишната актуализация се изготвя 

едновременно с годишния доклад за емисиите и подлежи на верификация. 

Операторът определя и докладва в годишния доклад за емисиите на данните, ако има 

такива, или най-добрите приблизителни изчисления на данните за дейността, долна 

топлина на изгаряне, емисионните фактори, коефициентите на окисление и други 

показатели, както и използването на лабораторни анализи, където е приложимо. 

Съответните подходи се описват в плана за мониторинг и се одобряват от 

компетентния орган. Таблица 2 не се прилага за инсталации, които определят своите 

емисии на парникови газове чрез използване на системи за непрекъснато измерване на 

емисиите в съответствие с раздел II т. 11. 

 

Таблица 2 

Общи прагове на неточност според алтернативния подход 

 

Категория на инсталацията 
Прагове на неточност по отношение на 

общата годишна стойност на емисиите 

А ± 7,5% 

Б ± 5,0% 

В ± 2,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
“Наръчник за изразяване на неточността на измерванията”, ISO/TAG 4. Публикуван от Международната 

организация по стандартизация (ISO) през 1993 г.(редактиран и преиздаден през 1995 г.) от името на 

BIPM, IEC, IFCC, ISO,IUPAC, IUPAP и OIML. 
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1.2.3.2. Данни за дейността 

 

Данните за дейността представляват информация за материалния поток, консумацията 

на гориво, вложения материал или произведената продукция, изразени като внесена с 

горивото топлина [TJ] ( в изключителни случаи и като маса или обем [t или Nm
3
]), виж 

т. 1.2.3.3. Емисионни фактори) за горива и маса или обем за вложени или произведени 

материали [t или Nm
3
]. 

 

Когато данните за дейността за изчислението на процесните емисии не могат да бъдат 

измерени директно преди влизането в процеса и нe са изброени никакви специфични 

изисквания, в който и да е от алгоритмите за съответните указания по специфични 

дейности, данните за дейността се определят чрез оценка на промяната на наличността 

на материал: 

 

Материал С = материал Р + (материал S – материал Е) – материал О 

 

където: 

 

Материал С: Материал, преработен през периода на докладване; 

 

Материал Р: Материал, доставен през периода на докладване; 

 

Материал S: Материал в началото на периода на докладване; 

 

Материал Е: Материал в края на периода на докладване; 

 

Материал О: Материал, използван за други цели (транспортиране или препродаден). 

 

В случаите, когато е технически неосъществимо или би довело до неоправдано високи 

разходи да се определят “Материал S” и “Материал Е” чрез измерване, операторът 

може да пресметне приблизително тези две количества, основавайки се на данните от 

предишни години и взаимовръзката с произведената продукция за периода на 

докладване или документирани методи и съответни данни в одитираните финансови 

отчети за периода на докладване . 

 

1.2.3.3. Емисионни фактори 
 

Емисионните фактори са основани на въглеродното съдържание на горивата или 

влаганите материали и са изразени като tCO2/TJ (горивни емисии), или tCO2/t или 

tCO2/Nm
3 

(процесни емисии). Даден оператор може да използва емисионен фактор за 

гориво, изразено като въглеродно съдържание (tCO2/t) вместо tCO2/TJ за горивни 

емисии, ако докаже на компетентния орган, че това води до трайно по-висока точност. 

В този случай, операторът периодично определя внесената с горивото топлина, във 

връзка с изискванията за докладване. 

За превръщането на въглерода в съответната стойност за СО2, се използва фактор 
5
 от 

3,664 [t CO2/t C]. 

                                                 
(5)
Основан на съотношението на атомната маса на въглерода (12, 011) и на кислорода (15, 9994). 
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По-точните алгоритми изискват разработването на специфични фактори по дейности в 

съответствие с изискванията, съдържащи се в раздел I, т.3.3, т.5 и т.6 на настоящата 

методика. 

 

Биомасата се разглежда като СО2-неутрална и към нея се прилага емисионен фактор 0 [t 

CO2/TJ или t или Nm
3
]. Примерен списък на различни материали, приети за биомаса, е 

даден в раздел I, т.4 на настоящата методика.  

За горива, или материали, съдържащи както изкопаем въглерод, така и въглерод от 

биомаса, се прилага претеглен емисионен фактор, основан на пропорцията на изкопаем 

въглерод в общото въглеродно съдържание на горивото. Това изчисление следва да 

бъде ясно документирано в съответствие с правилата и процедурите на раздел I, т.5 и 

т.6 на настоящата методика.  

 

Собственият СО2, който се прехвърля към инсталация по Схемата за търговия с квоти 

на емисии на парникови газове на ЕС като част от гориво (например доменен газ, 

коксов газ или природен газ) се включва в емисионния фактор на въпросното гориво. 

 

1.2.3.4. Коефициенти на окисление и коефициенти на превръщане 
 

Ако даден емисионен фактор не отразява пропорцията на въглерода, който не е 

окислен, тогава следва да се използва допълнителен коефициент на окисление/ 

коефициент на превръщане. 

 

Ако в дадена инсталация се използват различни горива или материали и се изчисляват 

специфични коефициенти на окисление по дейности, с одобрението на компетентния 

орган операторът може да определи един агрегиращ коефициент на окисление за 

дейността и да го прилага за всички горива или материали, или ако бъде използвана 

биомаса да присъди непълното окисляване на даден главен поток на гориво и да 

използва стойност 1 за другите. 

 

Цялата информация, относно използваните коефициенти на окисление/коефициенти на 

превръщане включително информационните източници и резултатите от анализите на 

горивото, вложените и произведените материали, следва ясно да се документират. 

 

1.2.4. Оценка на неточността 
 

1.2.4.1. Изчисление 

 

Операторът отчита въздействието на неточността върху цялостната коректност 

(точност) на неговите докладвани данни за емисиите. 

 

Според методологията, основана на изчисление, компетентният орган  одобрява 

комбинация от алгоритми за всеки източник в дадена инсталация, както и всички други 

детайли на методологията за мониторинг за съответната инсталация, така, както се 

съдържа в разрешителното за инсталацията. Правейки това, компетентният орган 

утвърждава неточността, която е пряк резултат от правилното прилагане на одобрената 

методология за мониторинг. 

Операторът  посочва одобрената комбинация от алгоритми за всеки източник в дадена 

инсталация в своя годишен доклад за емисиите, който се представя на компетентния 

орган за всяка дейност и съответен поток гориво или материал. Заявяването на 
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комбинацията от алгоритми в доклада за емисиите представлява докладване на 

неточността, т.е. няма допълнително изискване да се докладва неточността, ако се 

прилага методология, основана на изчисление. 

 

Допустимата неточност за измервателните устройства в дадена система от алгоритми 

обхваща и специфицираната неточност на измервателните устройства, неточността, 

свързана с калибрирането и всяка друга допълнителна неточност, свързана с това, как 

се използват измервателните устройства на практика. Заявените прагови стойности в 

рамките на дадена система от алгоритми се отнасят до неточността, свързана със 

стойността за един период на докладване. 

 

При всички случаи операторът предоставя писмени доказателства за степента на 

неточност, свързана с определянето на данните за дейността за всеки поток от гориво и 

материали, за да демонстрира съответствие със степените на неточност, установени в 

Раздел II за съответните категории дейности към настоящата методика. Изчислението 

на оператора се базира на спецификациите, предоставени от доставчика на 

измервателнитe устройства. Ако такива спецификации не са налице, операторът 

подсигурява оценка за неточнст на измервателното устройство. И в двата случая се 

вземат предвид необходимите корекции на тези спецификации, свързани с 

последствията, произтичащи от реалните условия на употреба като например 

остаряване, условия на физическата среда, калибриране и поддръжка. Тези корекции 

може да включват консервативна експертна оценка. 

 

Ако бъдат приложени измервателни устройства, операторът взема предвид 

кумулативния ефект на всички елементи на измервателните устройства върху 

неточността на годишните данни за дейностите, чрез прилагане на закона за предаване 

на грешките 
(6)

, който генерира две удобни правила за комбиниране на несвързани 

помежду си неточности чрез събиране и умножаване или съответните консервативни 

апроксимации при възникване на взаимосвързани неточности: 

a) За неточност на дадена сума (по отношение на отделните приноси към годишната 

стойност). 

− при несвързани помежду си неточности: 

 

 

 

                                                 
(6)

 Приложение 1 от “Наръчника за добри практики” от 2000 г. и приложение I към Ревизираните насоки 

на МКИК за 1996 г. (Насоки за докладване): 

htpp://www.IPCC – nggip.iges.or.jp/public/public.htm 

“Наръчник за изразяване на неточността на измерванията”, ISO/TAG 4. Публикуван от Международната 

организация по стандартизация (ISO) през 1993 г. (поправен и преиздаден през 1995 г.) от името на 

BIMP, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP и OIML. 

ISO-5168:2005 “Измерване на дебита на флуидите – процедури за оценка на неточностите” 
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− при взаимосвързани неточности: 

 

където: 

Utotal е неточността на сумата, изразена в проценти; 

Xn и Un са неточните количества и съответните процентни неточности, свързани с тях. 

б) За неточност, по отношение на даден продукт (например на различните показатели, 

използвани за конверсиране на показанията на измервателния уред в данни за 

тегловния дебит). 

− за несвързани помежду си неточности: 

 

− за взаимосвързани неточности: 

 

където: 

Utotal е неточността, свързана с продукта, изразена в проценти; 

Un са процентните неточности, свързани с всяко от количествата; 

 

Посредством процесът за осигуряване и контрол на качеството, операторът  управлява 

и намалява оставащите неточности в емисионните данни в своя доклад за емисиите. По 

време на верификацията, верификаторът проверява коректното прилагане на 

одобрената методология и оценява управлението и намаляването на неточностите, чрез 

осигуряване и контрол на качеството от страна на оператора. 

 

1.2.4.2. Измерване 

 

Съгласно чл. 19, ал. 6 от Наредбата, даден оператор може да използва методология, 

основана на измерване, ако тя надеждно дава по-висока точност, отколкото съответната 

методология, основана на изчисления, прилагайки комбинация от най-високите 

алгоритми. С оглед представянето на обосновка за това пред компетентния орган, 

операторът следва да докладва количествени резултати на по-широкообхватен анализ 

на неточността като отчита следните източници на неточност и вземащ под внимание 

EN 14181. 

 

При измерването на концентрацията чрез непрекъснато измерване на емисиите: 
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- специфицираната неточност на съоръженията за непрекъснато измерване; 

 

- неточностите, свързани с калибрирането; 

 

- допълнителната неточност, свързана с това, как съоръженията за мониторинг се 

използват на практика. 

 

При измерването на масата и обема за определянето на потока на отпадъчни газове чрез 

непрекъснато измерване на емисиите и потвърждаващи изчисления: 

 

- специфицираната неточност на измервателните съоръжения; 

 

- неточности, свързани с калибрирането; 

 

- допълнителната неточност, свързана с това, как съоръженията за мониторинг се 

използват на практика. 

 

При определянето на долните топлини на изгаряне, емисионните фактори и 

коефициентите на окисление или данните за състава при потвърждаващи изчисления: 

 

- специфицираната неточност от прилагания метод или система на изчисление; 

 

- допълнителната неточност, свързана с това, как методът за изчисление се 

използва на практика. 

 

Компетентният орган може да разреши използването от оператора на система за 

непрекъснато измерване на емисиите за определени емисионни източници в дадена 

инсталация или за всички емисионни източници, както и да одобри всички други 

подробности на методологията за мониторинг за тези източници, която следва да се 

съдържа в разрешителното на инсталацията. Правейки това, компетентният орган 

утвърждава неточността, резултат на правилното прилагане на одобрената методология 

за мониторинг. 

 

Операторът заявява величината (процента) на неточност в резултат на първоначалния 

му всеобхватен анализ на неточността и описва процеса за осигуряване и контрол на 

качеството за намаляване на оставащите неточности в данните в своя годишен доклад 

за емисиите, който се представя на компетентния орган за съответните източници до 

момента, когато компетентният орган преразгледа избора на измерване пред 

изчисление и изиска величината на неточност да бъде отново изчислена. Заявяването на 

тази величина на неточност в доклада за емисиите представлява докладване на 

неточността. 

 

2. Съхранение на информация 

 

В съответствие с чл. 22 от Наредбата, операторът на дадена инсталация документира и 

архивира данните от мониторинга на емисиите на ПГ от инсталацията от всички 

източници, принадлежащи към дейностите по чл. 131в, ал. (1) и (2) на ЗООС, както са 

специфицирани по отношение на тези дейности. 
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Документираните и архивирани данни от мониторинга следва да позволят 

верификацията по отношение на емисиите от инсталацията в годишния доклад за 

емисиите, представен от оператора в съответствие с предвидените критерии. 

 

Данни, които не са част от годишния доклад за емисиите, не се изисква да бъдат 

докладвани или да бъдат оповестени публично по друг начин. 

 

За да е възможно да се възпроизведе определянето на емисиите от верификатора или 

друга трета страна, операторът на дадена инсталация, най-малко 10 години след 

представянето на доклада за всяка година на докладване, съхранява: 

 

А. При използване на изчисление: 

 

- списъка на всички източници, обект на мониторинг; 

 

- данните за дейността, използвани за всяко изчисление на емисиите за всеки 

източник на ПГ, категоризирани по процес и вид гориво или материал; 

 

- документите, обосноваващи избора на методологията за мониторинг и 

документите, обосноваващи временни или постоянни промени на методологиите 

за мониторинг и подходите, одобрени от компетентния орган; 

 

- документацията за методологията за мониторинг и резултатите от 

разработването на специфични емисионни фактори по дейности и биомасни 

фракции за специфични горива, и коефициентите на окисление или 

коефициентите на превръщане, както и съответните доказателства за 

одобрението от страна на компетентния орган; 

 

- документацията на процеса на събирането на информация за данни за дейността 

на инсталацията и източниците на информация; 

 

- данните за дейността, емисионните, коефициентите на окисление или 

коефициентите на превръщане, представени на компетентния орган за 

Националния план за разпределение на квоти на емисии на ПГ за годините, 

предшестващи периода на търговия, покрит от схемата на търговия; 

 

- документация за отговорностите във връзка с мониторинга на емисиите; 

 

- годишния доклад за емисиите, и 

 

- всякаква друга информация, която е идентифицирана като изискваща се за 

верификацията на годишния доклад за емисиите. 

 

Б. Допълнителна информация, която се съхранява, ако се прилага измерване: 

 

- списък на всички емисионни източници, които са обект на мониторинг; 

 

- документацията, обосноваваща избирането на измерването като методология за 

мониторинг и документация за всички промени в системата на измерване; 
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- данните, използвани за анализа на неточностите за емисиите от всеки емисионен 

източник на ПГ, категоризирани по процес и тип гориво; 

 

- подробно техническо описание на системата за непрекъснато измерване, 

включително документацията за одобрението от страна на компетентния орган; 

 

- първичните и агрегираните данни от системата за непрекъснато измерване, 

включително документацията за промените във времето, дневника за 

изпитанията, престоите, калибриранията, сервиза и поддръжката; 

 

- документация за промени на системата за непрекъснати измервания; 

 

3. Осигуряване и контрол на качеството 
 

3.1. Получаване и обработка на данни 

 

Операторът е длъжен да въведе, документира, прилага и поддържа ефективна система 

за управление на данните за мониторинга и докладването на емисиите на ПГ в 

съответствие с разрешителното и настоящата методика. Операторът създава системата 

за управление на данните с оглед всички данни да бъдат надлежно записани и 

контролирани в подготовката за верификация. Информацията, съхранявана в системата 

за управление на данните включва информацията, вписана по силата на раздел I, т. 2. 

 

3.1.2. Контролна система 

 

Операторът създава, документира, прилага и поддържа ефективна контролна система с 

цел осигуряване на гаранции, че годишния доклад за емисиите – резултат на 

дейностите от системата за потока от данни, не съдържа неверни твърдения и е в 

съответствие с настоящата методика. 

Контролната система на оператора е съставена от процеси, целящи ефективен 

мониторинг и докладване. Контролната система се състои от следните компоненти: 

 

− собствената процедура на оператора за оценка на присъщите рискове и 

контролните рискове, грешните интерпретации или пропуските (неправилни 

твърдения) в годишния доклад за емисиите и несъответствията с одобреното 

разрешително и план за мониторинг; 

 

− контролни дейности, спомагащи за смекчаване на идентифицираните 

рискове; 

 

Операторът оценява и подобрява своята контролна система, за да гарантира липсата на 

материални неправилни твърдения или материални несъответствия в годишния доклад 

на емисиите. 

 

Изискващите се процедури за осигуряване и контрол на качеството могат да се 

прилагат в контекста на Схемата за управление по околна среда и одитиране или други 

системи за управление на околната среда, включително ISO 14001:2004 (“Системи за 

управление на околната среда – Спецификация с насоки за ползване”), ISO 9001:2000 и 

системите за финансов контрол. 
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3.1.3. Контролни дейности  

 

С цел управление и намаляване на присъщите и контролните рискове съгласно точка 

3.1.2., операторът идентифицира и прилага контролните дейности в съответствие с 

точки от 3.1.4 до 3.1.9. по-долу. 

 

3.1.4. Процедури и задължения 

 

Операторът разпределя задълженията и възлага отговорностите за всички дейности, 

свързани с потока на данните и всички контролни дейности. Където е възможно, 

конфликните задължения, включително тези по оброботка на данните и контролните 

дейности, следва да са разделени, като в противен случай се осигурява алтернативен 

контрол. 

 

Операторът документира системата за потока от данни в съответствие с точка 3.1, а 

контролните дейности в съответствие с точки от 3.1.5 до 3.1.9 чрез писмени процедури, 

включващи: 

 

− последователността и взаимодействието на дейностите, свързани с 

получаване и обработка на данни в съответствие с точка 3.1., включително 

използваните методи на изчисление или на измерване; 

 

− преценката на риска при определянето и оценката на контролната система в 

съответствие с точка 3.1.2; 

 

− осигуряването на необходимите компетентни лица за изпълнение на 

задълженията, които се възлагат в съответствие с точка 3.1.4; 

 

− осигуряване на качеството на използваните измервателни устройства и 

информационни технологии (ако са приложими) в съответствие с точка 3.1.5; 

 

− вътрешните прегледи на докладваните данни в съответствие с точка 3.1.6; 

 

− възложените на външен изпълнител процеси в съответствие с точка 3.1.7; 

 

− корекциите и корективните дейности в съответствие с точка 3.1.8; 

 

− докладите и документацията в съответствие с точка 3.1.9; 

 

Всяка от тези процедури обхваща, ако е приложимо следните елементи: 

 

− задължения; 

 

− архиви; 

 

− използвани информационни системи; 

 

− ясни връзки с предишни и бъдещи дейности; 
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− честота ; 

 

Процедурите следва да бъдат подходящи за намаляване на идентифицираните рискове. 

 

3.1.5. Осигуряване на качеството 

 

Операторът осигурява съответните измервателни устройства да бъдат калибрирани и 

проверявани през редовни интервали, включително преди употреба, и сверявани със 

стандарти, свързани с международните измервателни стандарти при наличие на такива, 

в съответствие с рисковете, идентифицирани в точка 3.1.2. Освен това, операторът 

оценява и отчита валидността на предишните резултати от измерванията, когато се 

установи, че измервателните устройства не отговарят на изискванията. В плана за 

мониторинг операторът отбелязва случаите, в които компонентите на измервателното 

устройство не могат да бъдат калибрирани, и предлага алтернативни контролни 

дейности, които изискват одобрението на компетентния орган. При констатиране, че 

измервателното устройство не отговаря на изискванията, операторът предприема 

необходимите незабавни действия за възстановяване на нормалното състояние. 

Документацията (протоколите) с резултатите от калибрирането и доказването на 

точността следва да се съхраняват за период от 10 години. 

 

В случай че се използват информационни технологии, включително компютърна 

технология за контрол на процеса, те следва да бъдат изпитвани, прилагани, 

контролирани и поддържани по начин, който гарантира надеждната, точна и 

своевременна обработка на данните в съответствие с рисковете, идентифицирани в 

точка 3.1.2. Това включва правилно прилагане на изчислителните формули, съдържащи 

се в плана за мониторинг. Контролът на информационната технология включва 

управление на достъпа, техническо осигуряване, възстановяване, непрекъснато 

планиране и защита. 

 

Ако операторът работи със система за непрекъснато измерване на емисиите, той следва 

да спазва разпоредбите на европейския стандарт EN 14181: “Stationary source emissions 

– Quality assurance of automated measuring systems” (Емисии от стационарни източници 

– автоматизирани измервателни системи за осигуряване на качеството) и на стандарта 

EN ISO 14956:2002: “Air quality – Evaluation of the suitability of a measurement procedure 

by comparison with required incertainty” (Качество на въздуха – Оценка на адекватността 

на дадена процедура за измерване в сравнение с изискваща се неточност) за 

инструментите и за оператора. 

 

3.1.6. Прегледи и проверка на данните 
 

Операторът прилага процедури за осигуряване и контрол на качеството на управление 

на данните с оглед предотвратяване на пропуски, неправилни представяния и грешки, 

идентифицирани по - горе. Такива процедури следва да бъдат разработени от оператора 

отчитайки сложността на съвкупността от данни. Процедурите за осигуряване и 

контрол на качеството на управление на данните следва да бъдат документирани и да 

са на разположение на верификатора. 

 

Просто и ефективно осигуряване и контрол на качеството може да се осъществява на 

оперативно равнище чрез сравнения на стойностите, обект на мониторинг, използвайки 

вертикални и хоризонтални подходи. 
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Вертикалният подход сравнява данните от мониторинга на емисиите в същата 

инсталация през различни години. Грешка в мониторинга е вероятна, ако разликите в 

годишните данни  не могат да бъдат обяснени с: 

 

- промени в различните фази на дейността; 

 

- промени, засягащи горивата или вложените материали; 

 

- промени, засягащи процесите на емитиране (например: повишаване на 

енергийната ефективност). 

 

Хоризонталният подход сравнява стойностите, получени от различни оперативни 

системи за събиране на данни, включително: 

 

- сравнение на данни за доставените горива или материали с данните за 

складовите наличности (начало/край на постъпване/ напускане на склада) и 

данни за консумираните (вложените) горива и материали; 

 

- сравнение на емисионните фактори, на базата на анализ на горивото с 

националните или международни референтни емисионни фактори за 

съпоставими горива; 

 

- сравнение на измерените и изчислените емисии. 

 

3.1.7. Възложени на външен изпълнител процедури 

 

Когато даден оператор избере външен изпълнител за даден процес, участващ в потока 

от данни, операторът осигурява контрол и прозрачност на този процес, от гледна точка 

на рисковете идентифицирани в т.3.1.2. Операторът поставя подходящи изисквания към 

технологиите и резултатите от процеса и контролира качеството. 

3.1.8. Корекции и корективни мерки 

Когато се констатира, че част от дейностите по събиране на данни или контролните 

дейности (уред, оборудване, член на екипа, даставчик, процедура или др.) функционира 

неефективно или извън поставените граници, операторът незабавно предприема 

необходимите действия, като преценява валидността на резултатите от тези действия, 

определя причина за неправилното функциониране или грешката и коригира данните.. 

Дейностите в този раздел се извършват в съответствие с точка 3.1.2. (метод, основан на 

риска). 

3.1.9. Регистри и документация 

С цел демонстриране и гарантиране на съответствието и осигуряване възможност за 

възпроизвеждане на докладваните данни за емисиите, операторът съхранява 

документацията за всички контролни дейности (включително за осигуряване/контрола 

на качеството на оборудването и информационната технология, прегледа и 

валидизацията на данните и корекциите) и цялата информация, изброена в раздел I т. 2 

в рамките на минимум 10 години. 
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Операторът гарантира, че съответните документи са на разположение, при 

необходимост, за извършване на дейности, свързани с потока от данни, както и за 

контролните дейности. Операторът следва да разполага с процедура за 

идентифициране, представяне, разпространение и контрол на версията на тези 

документи. 

Дейностите в този раздел се в съответствие с метода, основан на риска, според точка 

3.1.2. 

 

3.2. Верификация и материализиране 
 

При спазване на изискванията на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на 

докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации, участващи в 

схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, верификационния орган 

изготвя верификационно становище. 

Операторът представя на верификатора доклада за емисиите, копие от своето 

разрешително за всяка от инсталациите си, плюс всякаква друга необходима 

информация. Верификаторът оценява дали методологията за мониторинг, прилагана от 

оператора, съответства на методологията за мониторинг на инсталацията, която е 

одобрена от компетентните органи. На основата на тази оценка, верификаторът изготвя 

верификационно становище, в което с разумни гаранции следва да направи заключение 

дали данните в доклада за емисиите съдържат материални неправилни твърдения и 

материални несъответствия. 

Като етап от верификационния процес, верификаторът извършва следните действия 

при извършване на стратегическия анализ: 

 

− удостоверява дали планът за мониторинг е одобрен от компетентния орган и 

дали това е правилната версия. В случай че не е, верификаторът не следва да 

продължи процеса на верификация; 

 

− прилага прага на материалност, определен в Таблица 3 по – долу: 

 

Таблица 3 

 

Прагове на материалност 

 

 Праг на материалност 

Инсталации категории А и Б 5% 

Инсталации категории В 2% 

 

По време на верификационния процес верификаторът определя неправилните 

твърдения и несъответствията, като оценява дали: 

 

− планът за мониторинг се прилага, по начин, който да предопределя 

възникването на несъответствия; 

 

− съществуват ясни и обективни доказателства, получени чрез събирането на 

данни, подкрепящи наличието на неправилни твърдения; 
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В края на верификационния процес верификаторът изготвя вътрешен верификационен 

доклад. Верификационният доклад регистрира доказателствата, сочещи, че 

стратегическия анализ, анализът на риска и верификационният план са изцяло 

изпълнени и предоставя достатъчна информация в подкрепа на верификационното 

становище. Вътрешния верификационен доклад следва да улеснява потенциална оценка 

при извършване на проверка от страна на компетентния орган и акредитационния 

орган. 

 

Въз основа на констатациите, съдържащи се във вътрешния верификационен доклад, 

верификаторът прави преценка дали годишния доклад за емисиите съдържа каквито и 

да било материални неправилни твърдения спрямо прага на материалност и дали са 

налице материални несъответствия или други въпроси, свързани с верификационното 

становище. 

 

Верификаторът представя методологията за верификация, своите констатации и 

верификационното становище във верификационния доклад до оператора, който следва 

да бъде представен на компетентния орган от страна на оператора, заедно с годишния 

доклад. Годишният доклад се верифицира като удовлетворителен, ако няма съществени 

грешни твърдения по отношение на общите и ако, по мнение на верификатора, няма 

материални несъответствия. В случай на нематериални несъответствия или 

нематериални неправилни твърдения, верификаторът може да ги включи във 

верификационния доклад 

 

Верификаторът може да заключи, че даден годишен доклад за емисиите не може да 

бъде верифициран като удовлетворителен, ако открие материални несъответствия или 

материални неправилни твърдения (с или без материални несъответствия). 

Верификаторът може да заключи, че даден годишен доклад за емисиите не е 

верифициран при наличието на ограничение на обхвата (когато обстоятелствата не 

позволяват или е наложено ограничение, което не позволява на верификатора да 

получи необходимите доказателства за намаляване на верификационния риск и 

границите на разумното) и /или материални несигурности. 

 

3.3. Емисионни фактори 

 

Настоящата точка съдържа референтни емисионни фактори за алгоритъм 1, които 

позволяват използването на неспецифични за дадена дейност емисионни фактори за 

изгарянето на гориво. Ако дадено гориво не принадлежи към съществуваща категория, 

операторът използва своя експертна преценка за отнасянето на използваното гориво 

към съответна категория, което подлежи на одобрение от компетентния орган. 

 

Таблица 4 

 

Емисионни фактори за изкопаеми горива – свързани с долната топлина на 

изгаряне (ДТИ) на маса гориво 

 

Гориво 
СО2 емисионен 

фактор (tCO2/TJ) 

Долна топлина на изгаряне 

(TJ/Gg) 

 
Насоки на МКИК за 

2006г. 

(без биомаса) 

Насоки на МКИК за 2006 г 
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Суров нефт 73,3 42,3
 

Оримулсия 
(70% битум + 30%  вода) 

76,9 27,5 

Природен газ -течности 64,1 44,2 

Бензин 69,2 44,3 

Керосин
 

71,8 43,8 

Шистово масло 73,3 38,1 

Газьол/дизелово масло 74,0 43,0 

Остатъчно горивно масло 77,3 40,4 

Втечнени 

въглеводородни газове 
63,0 47,3 

Етан 61,6 46,4 

Дизелово гориво 73,3 44,5 

Битум 80,6 40,2 

Смазочни масла 73,3 40,2 

Петролен кокс 97,5 32,5 

Горивни материали за 

рафинерии 
73,3 43,0 

Газ от рафинерии 51,3 49,5 

Парафинени восъци 73,3 40,2 

Бял спирт и 

индустриален спирт 

(SBP) 

73,3 40,2 

Други петролни 

продукти 
73,3 40,2 

Антрацит 98,2 26,7 

Коксувани въглища 94,5 28,2 

Други битумни въглища 94,5 25,8 

Суб-битумни въглища 96,0 18,9 

Лигнит 101,1 11,9 
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Нефтени шисти и 

катранени  пясъци 
106,6 8,9 

Патентовано гориво 97,5 20,7 

Кокс от коксова пещ и 

лигнитен кокс 
107,0 28,2 

Газов кокс 107,0 28,2 

Въглищен катран 80,6 28,0 

Газ от газови 

съоръжения 
44,7 38,7 

Газ от коксови пещи 44,7 38,7 

Доменен газ 259,4 2,5 

Газ от конвертор 171,8 7,1 

Природен газ  56,1 48,0 

Индустриални отпадъци 142,9 н.н 

Отработени масла 73,3 40,2 

Торф 105,9 9,8 

Дървесина/дървесни    

отпадъци 
0 15,6 

Друга първична твърда 

биомаса 
0 11,6 

Дървени въглища 0 29,5 

Бензин +био-добавки 0 27,0 

Биодизели 0 27,0 

Други течни биогорива 0 27,4 

Газ от депа за отпадъци 0 50,4 

Утаечен газ 0 50,4 

Други биогазове 0 50,4 

 Други източници Други източници 

Бракувани автомобилни 

гуми 
85,0 н.н 

Въглероден моноксид 155,2 10,1 
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Метан 54,9 50,0 

 

4. Списък на СО2-неутрална биомасa 

 

По-долу е представен примерен списък съдържащ материали, които се считат за 

биомаса с оглед приложението на настоящите указания. Тези материали следва да 

бъдат отчитани с емисионен фактор равен на 0 [t CO2/TJ или t или Nm
3
].  

 

1. Група 1 - Растения и части от растения: 

 

- слама; 

 

- сено и трева; 

 

- листа, дървесина, корени, пънове, кора; 

 

- култури, например царевица и тритикале; 

 

2. Група 2 - Отпадъци от биомаса, продукти и странични продукти: 

 

- индустриална отпадъчна дървесина (отпадъчна дървесина от дърводелски и 

дървопреработвателни операции и отпадъчна дървесина от операции в 

промишлеността, ползваща  дървени материали); 

 

- използвана дървесина (използвани продукти, направени от дърво, дървени 

материали) и продукти и странични продукти от дървопреработвателни 

операции; 

 

- отпадъци, на основа дървесина от целулозната и хартиена промишлености, 

например черен разтвор (съдържащ единствено въглерод от биомаса); 

 

- сурово талово масло, талово масло и катранено масло от производството на 

целулоза; 

 

- остатъци от горското стопанство; 

 

- лигнин от обработка на растения, съдържащи лигноцелулоза; 

 

- животинско, рибно и хранително брашно, мазнина и лой; 

 

- първични остатъци от производството на храни и напитки; 

 

- оборски тор; 

 

- селскостопански растителни остатъци; 

 

- утайки от пречистване на битови отпадъчни води; 

 

- биогаз, произведен от смилането, ферментацията или газификацията на биомаса; 
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- дървени въглища; 

 

- пристанищни утайки и други утайки от водни обекти и наноси; 

 

- газ от депа за отпадъци. 

 

3. Група 3 - Биомасни фракции от смесени материали: 

 

- биомасната фракция от плавей (плуващи останки) от водни обекти ; 

 

- биомасната фракция от смесени остатъци от производството на храни и напитки; 

 

- биомасната фракция от композитни материали, съдържащи дървесина; 

 

- биомасната фракция от текстилни отпадъци; 

 

- биомасната фракция от хартия, мукава и картон; 

 

- биомасната фракция от битови и промишлени отпадъци; 

 

- биомасна фракция от черна натронова луга, съдържаща въглерод; 

 

- биомасната фракция от преработени битови и промишлени отпадъци; 

 

- биомасна фракция от етил-третичен-бутил-етер (ЕТБЕ); 

 

- биомасна фракция от бутанол. 

 

4. Група 4 - Горива, чиито съставки и междинни продукти са били произведени от 

биомаса: 

 

- биоетанол; 

 

- биодизел; 

 

- етеризиран биоетанол; 

 

- биометанол; 

 

- биодиметилов етер; 

 

- биомасло (пиролизно маслено гориво) и биогаз. 

 

Торфени и изкопаеми фракции на материалите, описани по-горе не следва да се 

разглеждат като биомаса. 
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5. Определяне на специфични данни и фактори по дейности 

 

Тази точка е задължителна само за онези части от от настоящaта методика, за които са 

изрично посочени изискванията на раздел I т. 5 и т. 6. Разпоредбите на настоящата 

точка са предмет на разпоредбите, установени в т.7 от настоящият раздел. 

 

5.1. Определяне на долната топлина на изгаряне и емисионните фактори за горива 

 

Определянето на специфични емисионни фактори по дейности, както и методите на 

вземане на проби за специфичен тип гориво, се одобряват от компетентния орган преди 

започването на съответния период за докладване, през който ще се прилагат. 

 

Методите, прилагани за вземането на проби от горивото и за определянето на долната 

топлина на изгаряне, съдържание на въглерод и емисионен фактор, следва да се 

основават на съответните CEN стандарти (като тези за честотата на вземане на проби, 

процедурите за вземане на проби, определянето на горната и долна топлина на изгаряне 

и въглеродното съдържание за различни типове гориво), веднага щом те са налице. Ако 

не съществуват CEN стандарти, следва да се прилагат ISO стандартите или 

националните стандарти. Там, където не съществуват приложими стандарти, могат да 

се проведат процедури където е възможно в съответствие с проекто-стандарт или 

справочен документ за най-добри налични техники. 

 

Примери за съответни CEN стандарти са както следва: 

 

- ЕN ISO 4259:1996 “Petroleum products - Determination and application of precision 

data in relation to methods of test” ( Петролни продукти – Определяне и прилагане 

на прецизни данни по отношение на методите за изпитване); 

 

- EN ISO 6976:2005 “Natural gas – Calculation of calorific values, density, relative 

density, and Wobbe index from composition” ( Природен газ – изчисляване на 

калоричността, плътността, относителната плътност и индексът на Вобе въз 

основа на състава); 

 

Примери за съответни ISO стандарти са както следва: 

 

- ISO 13909-1,2,3,4:2001 “Hard coal and coke - Mechanical sampling” (Твърди 

въглища и кокс – механично вземане на проби); 

 

- ISO 5069-1,2:1983: “Brown coals and lignites; Principles of sampling” (Кафяви 

въглища и лигнити: Принципи за вземане на проби); 

 

- ISO 625:1996 “Solid mineral fuels - Determination of carbon and hydrogen -Liebig 

method” (Твърди минерални горива – Определяне на въглерод и водород – метод 

на Либиг); 

 

- ISO 925:1997 “Solid mineral fuels - Determination of carbonate carbon content - 

Gravimetric method” (Твърди минерални горива - Определяне на съдържанието 

на карбонатен въглерод – Гравиметричен метод); 
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- ISO 9300-1990: “Measurement of gas flow by means of critical flow Venturi 

Nozzles” (Измерване на газовия поток посредством тръба на Вентури за 

критичен поток); 

 

- ISO 9951-1993/94: “Measurement of gas flow in closed conduits – Turbine Meters” 

(Измерване на газовия поток в затворени тръбопроводи – Турбинни 

измерватели). 

 

Лабораторията, използвана за определянето на емисионния фактор, съдържание на 

въглерод и долната топлина на изгаряне, следва да бъде в съответствие с раздел I т.6.  

 

Важно е да се отбележи, че за да се постигне подходящата точност на специфичния 

емисионен фактор по дейности (в допълнение на прецизността на аналитичната 

процедура за определянето на съдържание на въглерод и долната топлина на изгаряне), 

честотата на вземане на проби, процедурата на вземане на проби и подготовката на 

пробите са от съществено значение. Те зависят до голяма степен от състоянието и 

хомогенността на горивото/материала. Изискващият се брой проби, следва да бъде по-

голям за много хетерогенни материали, като битови отпадъци и по-малък за повечето 

търговски газообразни или течни горива. 

При определянето на съдържание на въглерод, долната топлина на изгаряне и 

емисионните фактори за дадени партиди горива се спазва общоприетата практика за 

вземането на представителни проби. Операторът следва да представи доказателства, че 

получените въглеродно съдържание, долна топлина на изгаряне и емисионни фактори 

са представителни и безпристрастни. 

 

Процедурата по вземане на проби и честотата на анализите за определяне на 

въглеродното съдържание, долната топлина на изгаряне и емисионните фактори е в 

съответствие с изискванията на точка 6.4. 

 

Съответният емисионен фактор следва да бъде използван само за партидата гориво, за 

която е бил предназначен да бъде представителен. 

 

Пълната документация за процедурите, използвани в съответната лаборатория за 

определянето на емисионния фактор и всички резултати, следва да бъдат съхранени и 

предоставени на верификатора на емисионния доклад. 

 

5.2. Определяне на специфични коефициенти на окисление по дейности 

 

Определянето на специфични фактори на окисление по дейности, както и методите на 

вземане на проби за специфичен тип гориво, се одобряват от компетентния орган преди 

започването на съответния период за докладване, през който ще се прилагат. 

 

Методите, използвани за определянето на представителен специфичен коефициент на 

окисление (например чрез въглеродното съдържание на саждите, пепелта, отпадните 

течности и други отпадъци или странични продукти) за специфична дейност, както тя 

се осъществява в дадена инсталация, следва да бъдат основани на съответните CEN 

стандарти, веднага щом те са налице. Ако CEN стандарти не са налице, следва да се 

прилагат ISO стандарти или национални стандарти. Там, където не съществуват 

приложими CEN или ISO стандарти, могат да се проведат други процедури в 
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съответствие с проекто-стандарт или справочен документ за най-добри налични 

техники. 

 

Лабораторията, използвана за определянето на коефициента на окисление, или 

необходимите за това данни, следва да бъде в съответствие с изискванията на точка 6. 

 

При определянето на специфични коефициенти на окисление по дейности от партиди 

материали се спазва общоприетата практика за вземането на представителни проби. 

Операторът следва да представи доказателства, че получените коефициенти на 

окисление са представителни и безпристрастни в съответствие с изискванията на точка 

6.4. 

 

Пълната документация за процедурите, използвани от организацията за определянето 

на коефициента на окисление и всички резултати, следва да бъдат съхранени и 

предоставени на верификатора на емисионния доклад. 

 

5.3. Определяне на процесните емисионни фактори и данните за състава 

 

Определянето на специфични емисионни фактори по дейности, както и методите на 

вземане на проби за специфичен тип гориво, се одобряват от компетентния орган преди 

започването на съответния период за докладване, през който ще се прилагат. 

 

Методите, използвани за вземането на проби и определянето на състава на съответния 

материал или за извличане на процесен емисионен фактор, следва да бъдат основани на 

съответните CEN стандарти, веднага щом те са налице. Ако CEN стандарти не са 

налице, следва да се прилагат ISO стандарти или национални стандарти. Там, където не 

съществуват приложими стандарти, където е възможно, могат да се проведат 

процедури в съответствие с проекто-стандарт или справочен документ за най-добри 

налични техники. 

 

Лабораторията, използвана за определянето на състава, или емисионния фактор, следва 

да бъде в съответствие с изискванията на точка 6 от настоящия раздел.  

При определянето на процесните емисионни фактори и данните за състава за партиди 

материали, се спазва общоприетата практика за вземането на представителни проби, 

посочена в точка 6.4.  

 

Определената стойност следва да бъде използвана само за партидата материали, за 

която е била предназначена да бъде представителна. 

 

Пълната документация за процедурите, използвани от организацията за определянето 

на емисионния фактор и всички резултати, следва да бъдат съхранени и предоставени 

на верификатора на емисионния доклад. 

 

5.4. Определяне на биомасна фракция 

 

За целите на настоящата методика, терминът “биомасна фракция”  се отнася за 

процента на масата горивен биомасен въглерод, според определението за биомаса, от 

цялата маса въглерод в дадена горивна смес. 
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Горивото и материалът се определят като чиста биомаса, към която се прилагат 

опростени процедурите за мониторинг и докладване от раздел I точка 1.2.3., ако 

съдържанието, което не е биомаса, не надвишава 3% от общото количество на 

съответното гориво или съответния материал. 

 

Методът за определяне на биомасната фракция за даден специфичен тип гориво, 

включително процедурата за вземане на проби за специфичен материал, се одобрява от 

компетентния орган с плана за мониторинг преди започването на съответния период за 

докладване, през който ще се прилага. 

 

Процедурите, прилагани за вземането на проби от горивото и определянето на 

биомасната фракция, следва да бъдат основани на съответните CEN стандарти, веднага 

щом те са налице. Ако CEN стандарти не са налице, следва да се прилагат ISO 

стандарти или национални стандарти. Там, където не съществуват приложими 

стандарти, където е възможно, могат да се проведат процедури в съответствие с 

проекто-стандарти или Ръководство за най-добри промишлени практики 
 

 

Приложимите методи за определянето на биомасната фракция в дадено 

гориво/материал биха могли да варират от ръчното сортиране на компонентите на 

смесени материали, до диференциални методи, определящи нагряващата стойност на 

бинарна смес и нейните две чисти съставки на изотопен анализ на въглерод-14, в 

зависимост от специфичното естество на съответната горивна смес.  

 

За горивата или материалите, произтичащи от производствени процеси с определени и 

подлежащи на проследяване входящи потоци, операторът може, като алтернатива, да 

базира определянето на биомасната фракция на масовия баланс на естественият 

(изкопаем) въглерод или биомасен въглерод, който постъпва в или напуска процеса. 

Съответните методи следва да бъдат одобрени от компетентния орган. 

 

Лабораторията, използвана за определянето на биомасната фракция, следва да бъде в 

съответствие с изискванията на точка 6.  

 

При определянето на биомасната фракция в партиди материали, се спазва 

общоприетата практика за вземането на представителни проби, в съответствие с 

изискванията на точка 6.4. 

 

Определената стойност следва да бъде използвана само за партидата материали за 

която е била предназначена да бъде представителна. 

 

Пълната документация за процедурите, използвани в съответната лаборатория за 

определянето на биомасната фракция и всички резултати, следва да бъдат съхранени и 

предоставени на верификатора на емисионния доклад. 

 

Ако определянето на биомасната фракция в смесено гориво е технически невъзможно 

или би довело до неоправдано високи разходи, операторът следва или да приеме 0 % 

биомасен дял (т.е. че цялото количество въглерод в съответното гориво има естествен 

(изкопаем) произход) или да предложи метод на оценка за одобрение от компетентния 

орган. 
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6. Изисквания за определяне на характеристиките на горивата и материалите 

 

6.1. Използване на акредитирани лаборатории  

 

Лабораторията, използвана за определяне на емисионния фактор, долна топлина на 

изгаряне, коефициент на окисление, въглеродно съдържание, биомасна фракция или 

данните за състава трябва да е акредитирана в съответствие с EN ISO 17025:2005 

("Общи изисквания, касаещи компетентността на лабораториите за изпитване и 

калибриране"). 

 

6.2. Използване на неакредитирани лаборатории 

 

Използването на неакредитирани лаборатории се допуска в случаите, при които 

операторът може да демонстрира на компетентния орган, че лабораторията отговаря на 

изисквания, еквивалентни на постановените в EN ISO 17025:2005. Съответните 

лаборатории и свързаните с тях аналитични процедури се изброяват в плана за 

мониторинг на инсталацията. Еквивалентност по отношение на управлението на 

качеството може да бъде прието, ако лабораторията има акредитирано сертифициране  

по EN ISO 9001:2000. Предоставят се допълнителни доказателства, че лабораторията е 

технически компетентна и е в състояние да генерира валидни от техническа гледна 

точка резултати, като използва съответните аналитични процедури. 

 

Операторът носи отговорност за всяка неакредитирана лаборатория използвана за 

определяне на данни, използвани за изчисляване на емисиите, като предприема 

следните мерки: 

 

a) Валидиране 

 

Валидирането на всеки съответен аналитичен метод, прилаган от неакредитирана 

лаборатория, се извършва спрямо референтния метод от лаборатория, акредитирана в 

съответствие с EN ISO 17025:2005. Процедурата по валидиране се извършва преди или 

в началото на договорните взаимоотношения между оператора и лабораторията. Тя 

включва достатъчен брой повторения на анализите от даден комплекс от поне пет 

проби, представителни за очаквания обхват на стойностите, включително и празна  

(нулираща) проба за всеки съответен параметър и гориво или материал с цел 

характеризиране на повторяемостта на метода и получаване на калибрационната крива 

на инструмента; 

 

б) Сравняване  

 

Най – малко веднъж годишно се извършва сравняване на резултатите от аналитичните 

методи от лаборатория, акредитирана съгласно EN ISO 17025:2005, което включва поне 

петкратно повтаряне на анализа на представителна проба при прилагане на 

референтния метод за всеки съответен параметър и гориво или материал. 

 

Операторът прилага консервативни корекции (например за избягване на пресмятането 

за по-малко количество емисии) към всички съответни данни за съответната година във 

случаите, при които се наблюдава разлика между резултатите, получени от 

неакредитираната лаборатория и акредитираната лаборатория, които могат да доведат 

да изчисляване на по-малко количество емисии. Всички съществени, от статистическа 
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гледна точка, разлики (2σ) между крайните резултати (например данни за състава), 

получени от неакредитираните и акредитираните лаборатории, се съобщават на 

компетентния орган и незабавно се пререшават под надзора на лаборатория, 

акредитирана в съответствие с EN ISO 17025:2005. 

 

6.3. Онлайн газови анализатори и газови хроматографи 

 

Използването на онлайн газови хроматографи и газови анализатори, с цел определяне 

на емисиите в съответствие с настоящата методика, подлежи на одобрение от 

компетентния орган. Използването на тези системи се ограничава до определянето на 

данни за състава на газообразните горива и материалите. Операторът, който 

експлоатира системите, следва да отговаря на изискванията на EN ISO 9001:2000. 

Доказателствата, че системата отговаря на тези изисквания, могат да бъдат 

демонстрирани чрез акредитирана сертификация на системата. Услугите, свързани с 

калибрирането и доставчиците на калибрационните газове, се акредитират в 

съответствие с EN ISO 17025:2005. 

Ако е приложимо, първоначалното и ежегодно валидиране на инструмента се извършва 

от лаборатория, акредитирана по EN ISO 17025:2005, прилагаща EN ISO 10723:1995 

„Природен газ – оценка на работата на онлайн аналитичните системи”. Във всички 

други случаи операторът извършва първоначално валидиране и ежегодно сравняване на 

резултатите. 

 

a) Първоначално валидиране 

 

Валидирането се извършва преди 31 януари 2008 г. или при първоначален пуск на нова 

система. То включва адекватен (достатъчен) брой повторения на анализа на комплекс 

от поне пет проби, представителни за очаквания обхват на стойностите, включващи и 

празна проба за всеки съответен показател и гориво или материал за характеризиране 

на повторяемостта на метода и получаване на калибрационната крива на инструмента. 

 

б) Ежегодно сравняване на данни 

 

Сравняването на данните от аналитичните методи се извършва веднъж годишно от 

лаборатория, акредитирана в съответствие с EN ISO 17025: 2005, което включва 

адекватен брой повторения на анализа на дадена представителна проба чрез използване 

на референтния метод за всеки съответен параметър и гориво или материал. 

Операторът прилага консервативни корекции (например при избягване на изчисляване 

за по-малко количество на емисиите) към всички съответни данни за съответната 

година в случаите, в които се наблюдава разлика между резултатите, получени от 

газовия анализатор или газовия хроматограф и акредитираната лаборатория, което 

може до доведе до изчисляване на по-малко количество емисии. Всички разлики (2σ) 

между крайните резултати (например данни за дейностите) на газовия анализатор или 

газовия хроматограф и акредитираната лаборатория се докладват на компетентния 

орган. 

 

6.4. Методи за вземане на проби и честота на анализите 

 

Определянето на съответния емисионен фактор, долна топлина на изгаряне, 

коефициент на окисление, коефициент на превръщане, въглеродно съдържание, 

биомасна фракция или данните за състава следва да се съобразява с общоприетата 
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практика за вземане на представителни проби. Операторът представя доказателства, че 

взетите проби са представителни и безпристрастни. Съответната стойност следва да 

бъде използвана само за периода на доставка или партидата гориво или материал, за 

които се смята, че тя е представителна. 

Като цяло анализът ще се извършва върху проба, която е смес с по-голям номер 

(например 10—100) от пробите, събрани през определен период от време (например от 

един ден до няколко месеца), при условие че горивото или материалът, от които е взета 

проба, може да се съхраняват без промени в техния състав. 

Процедурата на вземане на проби и честотата на анализите следва да бъдат съставени 

по начин гарантиращ средногодишна стойност на даден показател определен с 

максимална неточност, по-малка от 1/3 от максималната неточност, която се изисква за 

одобреното равнище на алгоритъма за данните за дейността на същия поток от гориво и 

материали. 

Ако операторът не може да спази позволената максимална неточност на годишната 

стойност или не може да докаже съответствието с праговете, той следва да приложи 

честотата на анализите, изложена в таблица 5 като минимум. Във всички останали 

случаи честотата на анализите се определя от компетентния орган. 

 

Таблица 5 

Приблизителна минимална честота на анализите 

Гориво/материал Честота на анализите 

Природен газ Веднъж седмично 

Производствен газ (рафинериен 

смесен газ, газ от коксова пещ, газ от 

доменна пещ и газ от конвертор) 

Веднъж дневно – при използване на 

подходящи процедури в различните части на 

деня 

Течно гориво от преработка на нефт На всеки 20 000 тона и шест пъти годишно 

Въглища, коксови въглища, нефтен 

кокс | 
На всеки 20 000 тона и шест пъти годишно 

Твърди отпадъци  

(само отпадъци, произлезли от 

изкопаеми горива с органичен 

произход или смесени с биомаса) 

На всеки 5 000 тона и четири пъти годишно 

Течни отпадъци На всеки 10 000 тона и четири пъти годишно 

Карбонатни минерали  

(напр. варовик и доломит) 
На всеки 50 000 тона и четири пъти годишно 

Глини и шисти 
Количества материал, съответстващи на 50 000 

CO2, и четири пъти годишно 

Други входящи и изходящи потоци от 

масовия баланс  

(не се прилага за горива или 

редуциращи агенти) 

На всеки 20 000 тона и веднъж месечно 

Други материали 

Според вида материал и промяната, количества 

материал, съответстващи на 50 000 CO2, и 

четири пъти годишно 
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7. Изисквания за инсталации представляващи второстепенни източници на 

емисии 

 

Към гореспоменатите точки 1.2., т. 1.2.3., т. 1.2.4.1., т. 3, т. 5 и т. 6 се прилагат следните 

изключения от изискванията на настоящият раздел за инсталации със средно 

количество верифицирани докладвани емисии, които не надвишават 25 000 тона CO2 

годишно през предходния период на търгуване. Ако докладваните данни за емисиите 

вече не са приложими поради промяна в работата на инсталацията или липса на данни 

за верифицирани емисии, освобождаванията от задълженията се прилагат само ако 

компетентния орган е одобрил консервативно предвиждане за емисиите през 

следващите пет години, възлизащо на по-малко от 25 000 тона CO2 за всяка година.  

При необходимост, операторът може да използва информацията, специфицирана от 

доставчика на съответните измервателни устройства, независимо от конкретните 

условия на тяхната употреба, за оценка на неточността на данните за дейността. 

 

8. Докладване 

 

Годишния доклад за емисиите за всяка инсталация се изготвя във формата съгласно 

Приложение №1 на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за 

верификация на докладите на операторите на инсталации, участващи в схемата за 

търговия с квоти за емисии на парникови газове според типа на инсталацията, броя на 

дейностите, източниците на емисии и процесите, коиото са обект на мониторинг и 

докладване.  

Всеки оператор включва и следната информация: 

 

− в случай че емисионните фактори и данните за дейността по отношение на 

горивата са обвързани с масата вместо с енергията, операторът докладва 

допълнителни заместващи данни за средногодишната долна топлина на 

изгаряне и емисионния фактор на всяко гориво. Заместващи данни – означава 

годишни данни потвърдени емпирично или чрез признати източници, 

използвани като заместващи данни за променливите ( консумация на гориво, 

материален поток, долна топлина на изгаряне или емисия, коефициенти на 

окисление и превръщане), изисквани в съответствие със стандартните методи 

за изчисление по категориите дейности посочени в Раздел II, с цел гарантиране 

на пълно докладване, когато методологията на мониторинг не предоставя 

всички изискани променливи; 

 

− при прилагане на СНИЕ – Раздел II т. 11, операторът докладва годишните 

емисии на CO2 , както и емисиите на CO2  от употребата на биомаса. В 

допълнение се докладват допълнителните заместващи данни за 

средногодишната долна топлина на изгаряне и емисионния фактор за всяко 

гориво или други съответни параметри на материали и продукти; 

 

− в случай че се прилага “алтернативния подход”, операторът докладва 

допълнителните заместващи данни за всеки параметър, за който подходът не 

предоставя изисканите според Раздел II т.1 до т.10 данни; 

 

− когато се използва гориво, но емисиите се изчисляват като процесни, 

операторът докладва допълнителни заместващи данни за съответните 
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променливи при стандартното изчисление на емисиите по отношение на 

горивните емисии на въпросните горива. 

 

В допълнение към Приложение №1, годишния доклад за емисиите за инсталации 

прилагащи подхода на масовия баланс се изготвя в следния формат: 
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Параметър  

Наименование на горивото или материла  

Категория на МАЕ (ако е приложимо)  

Код на отпадъка (ако е приложимо)  

 Eдиница Използвана 

единица 

Стойност Алгоритъм 

Данни за дейностите (маса или обем) 

За изходящите потоци да се използват 

отрицателни стойности 

t или Nm
3 

   

Долна топлина на изгаряне (ако е 

приложимо) 

TJ/t или TJ/ Nm
3
    

Данни за дейностите (вложена енергия) = 

маса или обем х долна топлина на изгаряне 

TJ    

Въглеродно съдържание tC/t или tC/ Nm
3
    

CO2 t CO2 t CO2   
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II. Специфични изисквания за осъществяването на мониторинг по категории 

дейности 

 

1. Горивни емисии от дейностите по чл. 131в, ал. 1 и 2 от ЗООС 

 

1.1. Обхват и пълнота 

 

Специфичните указания по дейности, съдържащи се в настоящата глава, следва да се 

използват за мониторинг на емисиите на ПГ от горивни инсталации с термична мощност 

над 20 мегавата (с изключение на инсталациите за опасни или битови отпадъци), както са 

вписани в чл. 131в, ал. (1) и (2) и за мониторинг на горивни емисии от други дейности по 

чл. 131в, ал. (1) и (2), когато се посочват в настоящите указания. 

 

Мониторингът на емисиите на ПГ от горивни процеси включва всички емисии на ПГ от 

изгарянето на горива в инсталацията, както и емисиите от пречиствателните съоръжения, 

например за улавяне на SO2. Емисиите от двигатели с вътрешно горене за транспортни 

цели не са обект на мониторинг и докладване. Всички емисии на ПГ от изгарянето на 

горива в инсталацията, следва да бъдат отнесени към инсталацията, независимо от 

изнасянето на топлина или електричество към други инсталации. Емисиите, свързани с 

производството на топлина или електричество, които се внасят от други инсталации не се 

отнасят към внасящата (приемащата) инсталация. 

 

Горивните емисии от съседна инсталация, получаваща своето основно гориво от 

интегриран стомананодобивен завод, която се експлоатира с отделно разрешително за 

емисии на парникови газове, могат да се изчислят като част от схемата на масовия баланс 

на този стоманодобивен завод, ако операторът може да докаже на компетентния орган, че 

подобен подход би намалил общата неточност при определянето на емисиите. 

 

1.2. Определяне на емисиите СО2 
 

 Източниците на емисии СО2  от горивни инсталации и процеси включват: 

 

- парогенератори; 

 

- горелки; 

 

- турбини; 

 

- нагреватели; 

 

- пещи; 

 

- инсинератори; 

 

- пещи за циментов клинкер; 

 

- сушилни; 

 

- двигатели; 

 

- факли; 
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- пречиствателни съоръжения (процесни емисии); 

 

- всякаква друга апаратура или съоръжения, които използват гориво с изключение 

на  съоръжения с горивни двигатели, които се използват за транспортни цели. 

 

1.2.1. Изчисляване на емисиите СО2 

 

1.2.1.1. Горивни емисии 

 

1.2.1.1.1. Общи горивни дейности 
 

Емисиите СО2 от горивни източници се изчисляват като се умножи внесената топлина с 

използвано гориво с емисионния фактор и коефициента на окисление. За всяко гориво 

следното изчисление се извършва за всяка дейност: 

 

 

Емисии СО2 =.данни за дейността  х емисионен фактор 

 х коефициента на окисление 
 

където: 

 

(а) Данните за дейността 

 

Данните за дейността се изразяват като нетната внесена топлина с консумираното гориво 

(ТJ) през периода на докладване. Внесена топлина с консумираното гориво се изчислява 

чрез следната формула: 

 

 

Внесена топлина с консумираното гориво [ТJ] = консумираното гориво [t или Nm
3
] х  

долната топлина на изгаряне [ТJ/t  или  [ТJ/ Nm
3
]
 (7) 

 

В случай че се използва емисионен фактор, свързан с масата или обема или [t CO2/t или t 

CO2/Nm
3
], данните за дейността се изразяват под формата на количество на 

консумираното гориво [t или Nm
3
]. 

 

където: 

 

(а1) Консумирано гориво 

 

Алгоритъм 1 

 

Консумацията на гориво, през периода на докладване е измерeна от оператора или 

доставчика на гориво, като са използвани измервателни устройства, даващи резултат с 

максимална допустима неточност по-малка от + 7,5%, като се вземат предвид промените 

в наличността, ако има такива. 

 

 

                                                 
 

(7)  
В случай, че се използват обемни единици, операторът следва да отчита всяко превръщане, което може 

да се изисква за отчитането на разликите в налягането и температурата на измервателното устройство и 

стандартните условия, за които  долната топлина на изгаряне е била получена за  съответния тип гориво.  
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Алгоритъм 2 

 

Консумацията на гориво, през периода на докладване се измерва от оператора или 

доставчика на гориво, като са използвани измервателни устройства, даващи резултат с 

максимална допустима неточност по-малка от + 5%, като се вземат предвид 

последствията от промените в наличността, ако има такива. 

 

Алгоритъм 3 

 

Консумацията на гориво, през периода на докладване се измерва от оператора или 

доставчика на гориво, като са използвани измервателни устройства, даващи резултат с 

максимална допустима неточност по-малко от + 2,5%, като се вземат предвид 

последствията от промените в наличността, ако има такива. 

 

Алгоритъм 4 

 

Консумацията на гориво, през периода на докладване се измерва от оператора или 

доставчика на гориво, като са използвани измервателни устройства, даващи резултат с 

максимална допустима неточност по-малко от + 1,5%, като се вземат предвид 

последствията от промените в наличността, ако има такива. 

 

(а2) Долна топлина на изгаряне 

 

Алгоритъм 1 

 

За всяко гориво се използват референтните стойности, както е специфицирано в Раздел I 

т. 3.3. 

 

Алгоритъм 2a 

 

Операторът прилага специфичните за страната долни топлини на изгаряне за  съответните 

горива, както е докладвано в последната Национална инвентаризация на ПГ, представена 

на Секретариата на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на 

климата. 

 

Алгоритъм 2б 

 

За горивата, търгувани на пазара, се използва долна топлина на изгаряне, взета от 

документите за покупка на съответното гориво, предоставени от доставчика на гориво, 

при условие че тя е получена въз основа на признати национални или международни 

стандарти. 

 

Алгоритъм 3 

 

Долната топлина на изгаряне, представителна за всяка партида гориво в дадена 

инсталация, се измерва от оператора, наета по договор лаборатория или доставчика на 

горивото в съответствие с разпоредбите на раздел I, т. 5 и т.6.  

 

(б) Емисионен фактор 
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Алгоритъм 1 

 

Използват се референтни стойности за всяко гориво, както е специфицирано в раздел I, т. 

3.3. 

 

Алгоритъм 2а 

 

Операторът прилага специфичните за страната емисионни фактори за съответните горива, 

както е докладвано в последната Национална инвентаризация на ПГ, представена на 

Секретариата на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата. 

 

Алгоритъм 2б 

 

Операторът определя емисионните фактори за всяка партида гориво в комбинация с 

емпирична корелация така, като се основава на един от следните представителни методи: 

 

1. Измерване на плътността на специфични масла или газове, например за рафинeрии 

или за инсталации от стоманодобивната промишленост. 

2. Долна топлина на изгаряне за специфични типове въглища.  

 

В комбинация с емперична корелация, така както е определена поне веднъж годишно в 

съответствие с разпоредбите на раздел I т. 5 и т. 6. Операторът следва да осигури, че 

корелацията задоволява изискванията на добрата инженерна практика и че се прилага 

само за стойности, които са в рамките на установения обхват. 

 

Алгоритъм 3 

 

Специфични за дадена дейност емисионни фактори, представителни за съответните 

партиди, се определят от оператора, наета по договор лаборатория или доставчика на 

горивото в съответствие с разпоредбите на раздел I, т. 5 и т. 6. 

 

 

(в) Коефициент на окисление 

 

Операторът може да избере подходящ алгоритъм за своята методология на мониторинг. 

 

Алгоритъм 1 

 

Референтно окисление/референтна стойност 1,0 
(8) 

 

Алгоритъм 2 

 

Операторът прилага специфичните за страната коефициенти на окисление за съответните 

горива, както е докладвано в последната Национална инвентаризация на ПГ, представена 

на Секретариата на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на 

климата. 

 

 

 

                                                 
(8)

 Виж МКИК 2006 г. Насоки за национална инвентаризация на парникови газове. 
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Алгоритъм 3 

 

За горива специфичните фактори по дейности се определят от оператора, основавайки се 

на съответното въглеродно съдържание на пепелта, отпадъчните води и отпадъците и 

страничните продукти, както и емисии на непълно окислени газови форми на въглерод. 

Данните за състава се определят според разпоредбите на раздел I, т. 5 и т. 6. 

 

1.2.1.1.2. Подход на масовия баланс – производство на промишлени сажди и 

терминали за обработка на газ. 

Подходът на масовия баланс може да се прилага за производството на промишлени сажди 

и за терминали за обработка на газ. Подходът следва да обхваща цялото количество 

въглерод във вложените материали, натрупвания, включения в продуктите и износа, за да 

отчете емисиите на ПГ на инсталацията, чрез прилагане на следното уравнение: 

Емисии  [t СО2] = (вложени материали – продукти – износ 

 – промяна на натрупване на въглерод) х коефициент на превръщане СО2/С 

 

където: 

 

- Вложени материали [tC]: цялото количество въглерод, влизащ в границите на 

инсталацията; 

 

- Продукти [tC]: цялото количество въглерод в продукти и материали, включително 

странични продукти, напускащо границите на масовия баланс; 

 

- Износ [tC]: въглеродът, изнесен от границите на масовия баланс, например: 

изпуснат в канализацията, депониран в депо за отпадъци или чрез загуби. Износът 

не включва изпускането на ПГ в атмосферата. 

 

- Промяна на натрупване (наличност) на въглерод [tC]: увеличаване на 

количеството въглерод в границите на инсталацията. 

 

Изчислението се извършва както следва: 

 

Емисии [t СО2] = {Σ (данни за дейносттавложени материали  

х съдържание на въглеродвложени материали) - Σ (данни за дейносттапродукти   

х съдържание на въглеродпродукти ) - Σ (данни за дейносттаизнос  

 х съдържание на въглеродизнос ) - Σ (данни за дейносттапромени в наличността  х 

съдържание на въглеродпромени в наличността )} х 3,664 

 

където: 

 

(а) Данни за дейността 

 

Операторът следва да анализира и докладва масовите потоци към и от инсталацията и 

съответните промени в наличността на съответните горива и материали отделно. Където 

въглеродното съдържание на масовия поток обикновено е свързано с енергийното 

съдържание (горивата), операторът може да определи и използва въглеродното 

съдържание, което съответства на енергийното съдържание [ t C/TJ ]на съответния масов 

поток, за да изчисли масовия баланс. 
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Алгоритъм 1 

 

Данните за дейността за периода на докладване, са определени като са използвани 

измервателни устройства даващи резултат с максимална допустима неточност по-малка 

от + 7,5%. 

 

Алгоритъм 2 

 

Данните за дейността за периода на докладване, са определени като са използвани 

измервателни устройства даващи резултат с максимална допустима неточност по-малка 

от + 5%. 

 

Алгоритъм 3 

 

Данните за дейността за периода на докладване, са определени като са използвани 

измервателни устройства даващи резултат с максимална допустима неточност по-малка 

от + 2,5%. 

 

Алгоритъм 4 

 

Данните за дейността за периода на докладване, са определени като са използвани 

измервателни устройства даващи резултат с максимална допустима неточност по-малка 

от + 1,5%. 

 

(б) Съдържание на въглерод 

 

Алгоритъм 1 

Съдържанието на въглерод на входящите или изходящите потоци са получава от 

стандартните емисионни фактори за горивата или материалите, изброени в раздел I т. 3.3. 

или раздел II точка 3 до точка 5. Съдържанието на въглерод се получава, както следва: 

 
 

Алгоритъм 2 

 

Съдържанието на въглерод на входящите или изходящите потоци са получава в 

съответствие с разпоредбите на раздел I т. 5 и т. 6 относно представителното вземане на 

проби от горивата, продуктите и вторичните продукти, определянето на тяхното 

съдържание на въглерод и на биомасната фракция. 

 

1.2.1.1.3. Факли 

 

Емисии от факли включват рутинни възпламенявания и оперативни възпламенявания 

(изключвания, пускане и спиране), както и аварийно изпускане. 

 

Емисиите СО2 следва да се изчисляват от количеството изгорен на факела газ [Nm
3
 ] и 

въглеродното съдържание на изгорения на факела газ [tCO2/Nm
3
] (включително 

собственият му СО2 ). 
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Емисии СО2 = данни за дейността  х емисионен фактор 

 х коефициент на окисление 
 

където: 

 

(а) Данни за дейността 

 

Алгоритъм 1 

 

Количеството използван на факела газ [Nm
3
], през периода на докладване, определено 

чрез измерване на обема с максимална допустима неточност по-малка от + 17,5%. 

 

Алгоритъм 2 

 

Количеството използван на факела газ [Nm
3
], през периода на докладване, определено 

чрез измерване на обема с максимална допустима неточност по-малка от + 12,5%. 

 

Алгоритъм 3 

 

Количеството използван на факела газ [Nm
3
], през периода на докладване, определено 

чрез измерване на обема с максимална допустима неточност по-малка от + 7,5%. 

 

(б) Емисионен фактор 

 

Алгоритъм 1 

 

Използвайки референтен емисионен фактор от 0,00393 t CO2/m
3 

 (при стандартни 

условия) получен от изгарянето на чист етан, използван като консервативен представител 

(еталон) за газове изгорени на факел. 

 

Алгоритъм 2а 

 

Операторът прилага специфичните за страната емисионни фактори за съответните горива, 

както е докладвано в последната Национална инвентаризация на ПГ, представена на 

Секретариата на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата 

 

Алгориътм 2б 

 

Специфичните за дадена инсталация емисионни фактори се получават чрез изчисление на 

молекулното тегло на потока към факела чрез моделиране на процеса, основано на 

стандартни за отрасъла модели. Чрез отчитане на относителните пропорции и 

молекулните тегла на всеки от участващите потоци се изчислява среднопретеглената 

годишна стойност на молекулното тегло на газа, изгарян на факел. 

 

Алгоритъм 3 

 

Емисионен фактор [tCO2/m
3
изгарян на факел], изчислен от въглеродното съдържание на газа, 

изгарян на факел, прилагайки разпоредбите на раздел I, т. 5 и т. 6. 
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(в) Коефициент на окисление 

 

Могат да се прилагат по – ниски алгоритми. 

 

Алгоритъм 1 

 

Коефициент на окисление: 1,0. 

 

Алгоритъм 2 

 

Операторът прилага коефициент на окисление, както е докладван в последната 

Национална инвентаризация на ПГ, представена на Секретариата на Рамковата конвенция 

на Обединените нации по изменение на климата. 

 

1.2.1.2. Процесни емисии 

 

Процесните емисии СО2 от използването на карбонат за пречистване на потока отпадъчни 

газове, следва да се изчислява на основата на доставения карбонат (метод на изчисление 

на алгоритъм 1а) или произведен гипс (метод на изчисление на алгоритъм 1б). Тези два 

метода на изчисление са еквивалентни. Изчислението се извършва както следва: 

 

Емисии СО2 [t] = данни за дейността  х  емисионен фактор 

 

където: 

 

Метод на изчисление А “Основан на карбонат” 

 

Изчисляването на емисиите е основано на количеството използван карбонат: 

 

(а) Данни за дейността 

 

Алгоритъм 1  

 

[t] сух карбонат, вложен в процеса през периода на докладване, измерен от оператора, или 

доставчика с максимална допустима неточност по-малка от + 7,5%. 

 

(б) Емисионен фактор 

 

Алгоритъм 1 

 

Емисионните фактори се изчисляват и докладват в единица маса изпуснат СО2  за всеки 

тон карбонат. Използването на стехиометрични коефициенти на превръщане на 

карбонати [t СО2/t сух карбонат], както е посочено в таблица 1, се използват за 

преобразуване на данните за състава в емисионни фактори. Тази стойност следва да бъде 

коригирана за съответната влага и минерално съдържание на използвания карбонатен 

материал. 

Определянето на количеството CaCO3 и MgCO3  във всеки подходящ входен материал 

вложен в пеща за изпичане се извършва чрез прилагане на най-добрите практически 

насоки в отрасъла. 
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Таблица 1 

 

Стехиометрични съотношения 

 

Карбонат Съотношение [t СО 2/t Ca-, Mg- 

или друг карбонат] 
Забележки 

CaCO3 0,440  

MgCO3 0,522  

Изобщо: 

Xy(CO3)z 

Eмисионен фактор = 

[MCO2] / {Y х [Mx ] + Z х [MCO3 
2
] } 

X       = алкалоземен или алкален метал 

Мх     = молекулно тегло на Х в   [гр/мол] 

МСО2 = молекулно тегло на СО2 = 44 [гр/мол] 

МСО3 = молекулно тегло на СО3
2
 = 60 

[гр/мол] 

Y       = стехиометрично число на Х  

          = 1 (за алкалоземни метали) 

           = 2 (за алкални метали) 

Z        = стехиометрично число на СО3
2 
= 1 

 

 

Метод на изчисление Б “Основан на гипс” 

 

Изчисляването на емисиите е основано на количеството произведен гипс: 

 

(а) Данни за дейността 

 

Алгоритъм 1 

 

[t] сух гипс (CaSO4.2H2O) произведен годишно, измерен от оператора или производителя 

на гипса с максимална допустима неточност по-малка от + 7,5%. 

 

(б) Емисионен фактор 

 

Алгоритъм 1 

 

Стехиометричното съотношение на дехидриран гипс (CaSO4.2H2O) и СО2 в процеса: 

0,2558 t CO2/t гипс. 

 

1.2.2. Измерване на емисиите СО2 

 

Следва да се прилагат указанията за измерване, съдържащи се в раздел II т. 11. 

 

2. Указания за рафинерии за минерални масла 

 

2.1. Обхват 
 

Мониторингът на емисиите на ПГ от дадена инсталация включва всички емисии от 

горивни и производствени процеси, осъществявани в рафинериите. Емисии от процеси, 

осъществявани в съседни инсталации на химическата промишленост, които не са 

включени в чл. 131в, ал. (1) и (2) от ЗООС и които не са част от веригата на 

рафиниращата продукция, не се вземат предвид. 
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2.2. Определяне на емисиите на СО2 

 

Потенциалните източници на емисии на СО2 включват: 

 

(а) горене 

 

- парогенератори; 

 

- процесни нагреватели; 

 

- двигатели с вътрешно горене/турбини; 

 

- каталитични и термични окислители; 

 

- пещи за калциниране на кокс; 

 

- пожарни водни помпи; 

 

- аварийни/резервни генератори; 

 

- факли; 

 

- инсинератори; 

 

- инсталации за термичен крекинг; 

 

(б) процес 

 

- инсталации за производство на водород; 

 

- каталитична регенерация (от каталитичен крекинг и други каталитични процеси); 

 

- инсталации за коксуване. 

 

2.2.1. Изчисляване на емисиите СО2 

 

2.2.1.2. Горивни емисии 

 

Горивните емисии следва да бъдат обект на мониторинг в съответствие с раздел II, т.1. 

 

2.2.1.3. Процесни емисии 

 

Специфични процеси, водещи до емисии на СО2 включват: 

 

А. Регенерация с каталитичен крекинг и други каталитични регенерации и течно 

коксуване с газификация 

 

Коксът, отложен на катализатора като страничен продукт на крекинг процеса се изгаря в 

регенератора с оглед възстановяване на дейността на катализатора. За да бъде използван 

по-нататък при рафиниращите процеси катализатора, се регенерира; например чрез 

каталитичен реформинг.  
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Емисиите се изчисляват от материалния баланс, като се вземат предвид показателите на 

внесения въздух и димния газ. Целият въглероден оксид в димния газ се отчита като 

въглероден диоксид 
(9)

. 

Анализът на постъпилият въздух и димни газове и изборът на алгоритъм се извършват 

съгласно разпоредбите на раздел I т. 5 и т. 6. Конкретният изчислителен метод се 

одобрява от компетентния орган като част от оценката по плана за мониторинг и 

методология за мониторинг към него. 

Алгоритъм 1 

 

За всеки емисионен източник следва да се постигне обща неточност на общото 

количество емисии през периода на докладване, по - малка от + 10%. 

 

Алгоритъм 2 

 

За всеки емисионен източник следва да се постигне обща неточност на общото 

количество емисии през периода на докладване, по - малка от + 7,5%. 

 

Алгоритъм 3 

 

За всеки емисионен източник следва да се постигне обща неточност на общото 

количество емисии през периода на докладване, по - малка от + 5%. 

 

Алгоритъм 4 

 

За всеки емисионен източник следва да се постигне обща неточност на общото 

количество емисии през периода на докладване, по - малка от + 2,5%. 

 

Б. Производство на водород в рафинерии 

 

Емитираният CO2 е породен от съдържанието на въглерод в захранващия (вложения) газ. 

Следва да се извърши изчисление на емисиите CO2, основано на  вложения газ. 

 

Емисии CO2 = данни за дейносттавложен газ  х емисионен фактор 

 

където: 

 

(а) Данни за дейността 

 

Алгоритъм 1 

 

Количеството на вложения въглеводород [t вложени] преработено по време на периода на 

докладване, определено с максимална допустима неточност от + 7,5%. 

 

Алгоритъм 2 

 

Количеството на вложения въглеводород [t вложени], преработено по време на периода 

на докладване, определено с максимална допустима неточност от + 2,5%. 

                                                 
(9) 
Прилага се следното съотношение между масите: t CO2 = t CO x 1,571. 
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Емисионен фактор 

 

Алгоритъм 1 

 

Използва се референтна стойност от 2,9 t CO2 за всеки преработен вложен тон (t) на 

основата на етан (като еталон). 

 

Алгоритъм 2 

 

Използва се специфичният емисионен фактор [t CO2/t захранване] определен от 

съдържанието на CO2  в захранващия газ, определен в съответствие с раздел I. т. 5 и т. 6. 

 

2.2.2. Измерване на емисиите CO2 

 

Прилагат се указанията за измерване, описани в раздел I и раздел II т. 11. 

 

3. Указания за коксови пещи 

 

3.1. Обхват и пълнота 

 

Коксовите пещи могат да бъдат част от металургични предприятия с пряка техническа 

връзка с инсталации за агломерация и инсталации за производството на чугун и стомана, 

включително непрекъснато леене, причиняващо интензивен енергиен и материален обмен 

(например: газове от доменна пещ, коксов  пещен газ, кокс), който настъпва при 

нормална дейност. Ако разрешителното на инсталацията обхваща цялото металургично 

предприятие, а не само коксовите пещи, емисиите на СО2 
 
могат също да бъдат обект на 

мониторинг на цялостно металургично предприятие, използвайки подхода на масовия 

баланс, посочен в т. 3.2.1.1. 

 

Ако се извършва пречистване за отпадъчни газове в инсталацията и емисиите в резултат 

на това не се изчисляват като част от процесните емисии на инсталацията, те следва да се 

изчисляват в съответствие с  Раздел II, т. 1.  

 

3.2. Определяне на емисиите СО2 

 

В коксови пещи емисиите СО2  са резултат от следните източници на емисии: 

 

- суровини (въглища или нефтен кокс); 

 

- конвенционални горива (например: природен газ); 

 

- процесни газове (например: газове от доменна пещ); 

 

- други горива; 

 

- пречистване на отпадъчни газове. 

 

3.2.1. Изчисляване на емисиите СО2  

 

Ако коксовата пещ е част от целостно металургично предприятие, операторът може да 

изчисли емисиите: 
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(а) за цялостното металургично предприятие, използвайки подхода на масовия баланс;  

 

или 

 

(б) за коксовата пещ като отделна инсталация в рамките на цялостното металургично 

предприятие. 

 

3.2.1.1. Подход на масовия баланс 

 

Подходът на масовия баланс следва да анализира цялото количество въглерод във 

вложените материали, натрупванията, включването в продукти и износ, за да отчете 

процесните емисии на ПГ от инсталацията, използвайки следното уравнение: 

 

Емисии СО2 [t СО2] = (вложени материали-продукти-износ-промени в 

наличността) х коефициент на превръщане СО2/С 

 

където: 

- вложени материали [tС]: цялото количество въглерод, вложен в границите на 

инсталацията; 

 

- продукти [tС]: цялото количество въглерод, в продукти и материали, включително 

странични материали, напускащи границите на масовия баланс; 

 

- износ [tС]: въглеродът, изнесен от границите на масовия баланс, например: 

изпуснат в канализацията, депониран в депо за отпадъци или чрез загуби. Износът 

не включва изпускането на ПГв атмосферата; 

 

- промени в наличността на въглерод [tС]: увеличения в наличността на въглерод в 

границите на инсталацията. 

 

Изчислението се извършва както следва: 

 

Емисии СО2 [t СО2] = {Σ (данни за дейносттавложени материали  

 х съдържание на въглеродвложени материали ) - Σ (данни за дейносттапродукти х 

съдържание на въглеродпродукти ) -  Σ (данни за дейносттаизнос  

 х съдържание на въглеродизнос ) - Σ (данни за дейносттапромени в наличността  х 

съдържание на въглеродпромени в наличността)}  х 3,664 

 

където: 

 

(а) Данни за дейността 

 

Операторът следва да анализира и докладва масовите потоци към и от инсталацията и 

респективните промени в наличността за съответните горива и материали отделно. 

Където въглеродното съдържание на масовия поток е свързано с енергийното съдържание 

(горивата), операторът може да определи и използва съдържание на въглерод, което 

съответства на енергийното съдържание [t C/TJ] на съответния масов поток, за да изчисли 

масовия баланс. 
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Алгоритъм 1 

 

Данните за дейността към и от инсталацията се определят като се използват измервателни 

устройства, даващи резултат с максимална допустима неточност по-малка от + 7,5%.  

 

Алгоритъм 2 

 

Данните за дейността към и от инсталацията се определят като се използват измервателни 

устройства, даващи резултат с максимална допустима неточност по-малка от + 5%.  

 

Алгоритъм 3 

 

Данните за дейността към и от инсталацията се определят като се използват измервателни 

устройства, даващи резултат с максимална допустима неточност по-малка от + 2,5%. 

 

Алгоритъм 4 

 

Данните за дейността към и от инсталацията се определят като се използват измервателни 

устройства, даващи резултат с максимална допустима неточност по-малка от + 1,5%. 

 

(б) Съдържание на въглерод 

 

Алгоритъм 1 

 

Съдържание на въглерод на входящите или изходящите потоци са получава от 

стандартните емисионни фактори за горивата или материалите, изброени в раздел I, т. 3.3 

или раздел II точка от 3 до 9. Съдържанието на въглерод се получава, както следва: 

 

 
Алгоритъм 2  

 

Операторът прилага специфичното за страната съдържание на въглерод за съответното 

гориво или материал, както е докладвано в последната Национална инвентаризация на 

ПГ, представена на Секретариата на Рамковата конвенция на Обединените нации по 

изменение на климата. 

 

Алгоритъм 3 

 

Съдържание на въглерод на входящите или изходящите потоци са получава в 

съответствие с разпоредбите на раздел I т. 5 и т. 6, касаещ представителното вземане на 

проби от горивата, продуктите и страничните продукти, определянето на тяхното 

съдържание на въглерод и на биомасната фракция. 

 

3.2.1.2. Горивни емисии 

 

Горивни процеси, протичащи в коксови пещи, където горивата (например: кокс, въглища 

и природен газ) не са включени в подхода на масовия баланс, са предмет на мониторинг и 

докладване в съответствие с Раздел II, т. 1. 
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3.2.1.3. Процесни емисии 

 

По време на карбонизацията в коксовата камера на коксовата пещ, въглищата се 

преработват при отсъствие на въздух в кокс и суров коксов газ. Основният вложен 

материал/потоци вложени материали, съдържащ въглерод са въглища, но може да бъде и 

коксов въглищен прах, нефтен кокс, нефт и процесни газове като газове от доменна пещ. 

Суровият коксов пещен газ, като продукт, участващ в процеса, съдържа много 

компоненти, съдържащи въглерод, между които въглероден диоксид (СО2), въглероден 

оксид (СО), метан (СН4), въглеводороди (СхНу). 

 

Общите емисии СО2 от коксовите пещи се изчисляват както следва: 

 

Емисии СО2 [t СО2] = Σ (данни за дейносттавложени материали  х  емисионен 

факторвложени материали) – Σ(данни за дейносттапроизведени продукти  

 х  емисионен факторпроизведени продукти) 
 

 

където: 

 

(а) Данни за дейността 

 

Данните за дейносттавложени материали могат да съставляват въглища като суровина, коксов 

въглищен прах, нефтен кокс, нефт, газ от доменна пещ, коксов пещен газ и други 

подобни. Данните за дейносттапроизведени продукти  могат да съставляват: кокс, катран, лек 

нефт, коксов пещен газ и други подобни. 

 

(а1) Гориво, използвано като вложен материал в процеса 

 

Алгоритъм 1 

 

Масовият поток от горива към и от инсталацията, за периода на докладване, се определя 

като се използват измервателни устройства, даващи резултат с максимална допустима 

неточност по-малка от + 7,5%. 

 

Алгоритъм 2 

 

Масовият поток от горива към и от инсталацията, за периода на докладване, се определя 

като се използват измервателни устройства, даващи резултат с максимална допустима 

неточност по-малка от + 5,0%. 

 

Алгоритъм 3 

 

Масовият поток от горива към и от инсталацията, за периода на докладване, се определя 

като се използват измервателни устройства, даващи резултат с максимална допустима 

неточност по-малка от + 2,5%. 

 

Алгоритъм 4 

 

Масовият поток от горива към и от инсталацията, за периода на докладване, се определя 

като се използват измервателни устройства, даващи резултат с максимална допустима 

неточност по-малка от + 1,5%. 
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(а2) Долна топлина на изгаряне 

 

Алгоритъм 1 

 

Използват се референтни стойности за всяко гориво, посочени в раздел I, т. 3.3. 

 

Алгоритъм 2 

 

Операторът прилага специфична за страната долна топлина на изгаряне за съответното 

гориво, както е докладвано в последната национална инвентаризация, представена на 

Секретариата на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата. 

 

Алгоритъм 3 

 

Долната топлина на изгаряне, представителна за всяка партида гориво в дадена 

инсталация, се измерва от оператора, наета по договор лаборатория или доставчика на 

горивото в съответствие с разпоредбите раздел I, т. 5 и т. 6. 

 

(б) Емисионен фактор 

 

Алгоритъм 1 

 

Използват се емисионните фактори от раздел I, т. 3.3. 

 

Алгоритъм 2 

 

Операторът прилага специфични за страната емисионни фактори за съответните горива, 

както е докладвано в последната национална инвентаризация, представена на 

Секретариата на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата. 

 

Алгоритъм 3 

 

Специфични емисионни фактори се определят в съответствие с разпоредбите на раздел I, 

т. 5 и т. 6. 

 

3.2.2. Измерване на емисиите СО2 

Прилагат се насоките за измерване, описани в раздел I и раздел II т. 11. 

 

4. Указания за инсталации за пържене и агломерация на метална руда 

 

4.1. Обхват и пълнота 

 

Инсталациите за пържене и агломерация на метална руда или инсталации за гранулиране 

могат да бъдат част от металургични предприятия с пряка техническа връзка с коксови 

пещи и инсталации за производството на чугун и стомана, включително непрекъснато 

леене. В този случай, при нормален режим на експлоатация на инсталацията се 

осъществява интензивен енергиен и материален обмен (например на газ от доменни 

пещи, коксов пещен газ, кокс, варовик). Ако разрешителното на инсталацията обхваща 

цялото металургично предприятие, а не само инсталациите за пържене и агломерация на 

метална руда, емисиите на СО2
 
могат също да бъдат обект на мониторинг за 
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металургичното предприятие като цяло. В такива случаи може да бъде използван подхода 

на масовия баланс (точка 4.2.1.1). 

 

Ако се извършва пречистване за отпадъчни газове в инсталацията и емисиите в резултат 

на това не се изчисляват като част от процесните емисии, те следва да се изчисляват като 

горивни емисии. 

 

4.2. Определяне на емисиите СО2 
 

В инсталациите за пържене, агломерация или гранулиране на метална руда, емисии на 

СО2 се отделят от следните източници: 

 

- суровини (калциниране на варовик, доломит и карбонатни железни руди, напр. Fe2 

CO3); 

 

- конвенционални горива (природен газ и кокс/коксова шлака и др.); 

 

- процесни газове (например коксов пещен газ (КПГ) и газ от доменни пещи (ДПГ)); 

 

- отпадъци от процеса, използвани като вложен материал, включително филтриран 

прах от съоръжението за агломерация, конвертора и доменната пещ; 

 

- други горива; 

 

- пречистване на отпадъчни газове. 

 

4.2.1. Изчисляване на емисиите СО2  

 

Ако инсталацията за пържене, агломерация или гранулиране на метална руда е част от 

целостно металургично предприятие, операторът може да изчисли емисиите: 

 

(а) за цялостното металургично предприятие, използвайки подхода на масовия баланс;  

 

или 

 

(б) за инсталацията за пържене, агломерация или гранулиране на метална руда в рамките 

на цялостното металургично предприятие. 
 

4.2.1.1. Подход на масовия баланс 

 

Подходът на масовия баланс следва да отчита цялото количество въглерод във вложените 

материали, натрупванията, включването в продукти и износ, за да отчете емисиите на ПГ 

от инсталацията, използвайки следното уравнение: 

 

Емисии СО2 [t СО2] = (вложени материали - продукти-износ-промени в 

наличността) х коефициент на превръщане СО2/С 

 

където: 

- вложени материали [tС]: цялото количество въглерод, влизащ в границите на 

инсталацията; 
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- продукти [tС]: цялото количество въглерод в продукти и материали, включително 

странични материали, напускащи границите на масовия баланс; 

 

- износ [tС]: въглеродът, изнесен от границите на масовия баланс, например: 

изпуснат в канализацията, депониран в депо за отпадъци или чрез загуби. Износът 

не включва изпускането на ПГ в атмосферата; 

 

- промени в наличността на въглерод [tС]: увеличения в количеството въглерод в 

границите на инсталацията. 

 

Изчислението се извършва както следва: 

 

Емисии СО2 [t СО2] = {Σ(данни за дейносттавложени материали 

 х съдържание на въглеродвложени материали) - Σ(данни за дейносттапродукти 

 х  съдържание на въглеродпродукти ) - Σ(данни за дейносттаизнос  

 х съдържание на въглеродизнос ) - Σ(данни за дейносттапромени в наличността   

х съдържание на въглеродпромени в наличността)}  х 3,664 

 

където: 

 

(а) Данни за дейността 

 

Операторът следва да отчита и докладва масовите потоци към и от инсталацията и 

настъпилите промени в наличността на съответните горива и материали отделно. Където 

съдържанието на въглерод на масовия поток обикновено е свързано с енергийното 

съдържание (горивата), операторът може да определи и използва съдържание на 

въглерод, което съответства на енергийното съдържание [t C/TJ] на съответния масов 

поток, за да изчисли масовия баланс. 

 

Алгоритъм 1 

 

Данните за дейността се определят като се използват измервателни устройства, даващи 

резултат с максимална допустима неточност по-малка от + 7,5%. 

 

Алгоритъм 2 

 

Данните за дейността се определят като се използват измервателни устройства, даващи 

резултат с максимална допустима неточност по-малка от + 5%. 

 

Алгоритъм 3 

 

Данните за дейността се определят като се използват измервателни устройства, даващи 

резултат с максимална допустима неточност по-малка от + 2,5%. 

 

Алгоритъм 4 

 

Данните за дейността се определят като се използват измервателни устройства,  даващи 

резултат с максимална допустима неточност по-малка от + 1,5%. 
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(б) Съдържание на въглерод 

 

Алгоритъм 1 

Съдържанието на въглерод на входящите или изходящите потоци са получава от 

стандартните емисионни фактори за горивата или материалите, изброени в I т.3.3. или 

раздел II точка 3 до точка 9. Съдържанието на въглерод се изчислява, както следва: 

 
Алгоритъм 2 

 

Операторът прилага специфичните за страната съдържание на въглерод за съответните 

горива или материали, както е докладвано в последната Национална инвентаризация на 

ПГ, представена на Секретариата на Рамковата конвенция на Обединените нации по 

изменение на климата. 

 

Алгоритъм 3 

 

Съдържанието на въглерод на входящите или изходящите потоци са получава в 

съответствие с разпоредбите на раздел I т. 5 и т. 6 касаещ представителното вземане на 

проби от горивата, продуктите и вторичните продукти, определянето на тяхното 

съдържание на въглерод и на биомасната фракция. 

 

4.2.1.2. Горивни емисии 

 

Горивни процеси, протичащи в инсталациите за пържене, агломерация или гранулиране 

на метална руда, при които не се използват горива като редуциращи агенти или които не 

произтичат от металургични реакции, следва да бъдат обект на мониторинг и да се 

докладват в съответствие с раздел II, т. 1. 

 

4.2.1.3. Процесни емисии 

 

По време на калцинирането върху решетката, СО2 се отделя от вложените материали, 

например суровата смес (обикновено от калциев карбонат) и от използвани повторно 

отпадъци от процеса. За всеки тип използван вложен материал количеството СО2  се 

изчислява както следва:   

 

Емисии СО2 = ∑ {данни за дейносттапроцесни вложени материали   

х  емисионен фактор х коефициент на превръщане } 
 

където: 

 

(а) Данни за дейността 

 

Алгоритъм 1 

 

Количествата [t] на карбонатен вложен материал [tCаCO3, t MgCO3  или tCaCO3- MgCO3] и 

отпадъци от процеса, използвани като вложен материал в процеса, през периода на 

докладване претеглени от оператора или доставчика с максимална допустима неточност 

по-малка от + 5,0%. 
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Алгоритъм 2 

 

Количествата [t] на карбонатен вложен материал [tCаCO3, t MgCO3  или tCaCO3- MgCO3] и 

отпадъци от процеса, използвани като вложен материал в процеса, през периода на 

докладване претеглени от оператора или доставчика с максимална допустима неточност 

по-малка от + 2,5%. 

 

(б) Емисионен фактор 

 

Алгоритъм 1 

 

За карбонати: използване на стехиометрични съотношения, дадени в таблица 1: 

 

Таблица 1 

 

Стехиометрични емисионни коефициенти 

 

Емисионен коефициент 

СаСО3 0,440 t CO2/t CaCO3 

MgСО3 0,522 t CO2/t MgCO3 

FeСО3 0,380 t CO2/t FeСО3 

 

Тези стойности следва да се коригират към съответната влажност и минерално 

съдържание с метални жилки на използвания карбонатен материал. За отпадъци от 

процеса ще се определят специфични фактори по дейности в съответствие с разпоредбите 

на раздел I, т.5 и т. 6. 

 

(в) Коефициент на превръщане 

 

Алгоритъм 1 

 

Коефициент на превръщане: 1,0 

 

Алгоритъм 2 

 

Специфични коефициенти по дейности, определени в съответствие с разпоредите на 

раздел I т. 5 и т. 6, определящи количеството въглерод в произведения агломерат и 

филтрирания прах. В случай, че филтрираният прах се използва отново в процеса, 

съдържащото се количество въглерод [t] не се отчита с оглед избягване на двойното 

отчитане. 

 

4.2.2. Измерване на емисиите СО2 

 

Прилагат се насоките за измерване, описани в раздел I и раздел II т. 11. 
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5. Указания за инсталации за производство на чугун и стомана, включително за 

непрекъснато леене 
 

5.1. Обхват и пълнота 

 

Обхващат се емисии от инсталации за производство на чугун и стомана, включително 

непрекъснато леене. Те се отнасят за първично доменни пещи (ДП) и кислороден 

конвертор (КК)] и вторично [(електродъгови пещи (ЕДП)] производство на стомана. 

 

Инсталациите за производство на чугун и стомана, включително непрекъснато леене, 

обикновено са част от металургични предприятия с техническа връзка с коксови пещи и 

инсталации за агломерация. В този случай, при нормален режим на експлоатация на 

инсталацията се осъществява интензивен енергиен и материален обмен (например: газ от 

доменни пещи, коксов пещен газ, кокс, варовик). Ако разрешителното на инсталацията 

обхваща цялото металургично предприятие, а не само доменната пещ, емисиите на СО2 
 

могат също да бъдат обект на мониторинг за металургичното предприятие като цяло. В 

такива случаи може да бъде използван подхода на масовия баланс, както е изложен в 

точка 5.2.1.1. 

 

Ако се извършва пречистване на отпадъчни газове в инсталацията и емисиите в резултат 

на това не се изчисляват като част от процесните емисии, те следва да се изчисляват в 

съответствие с раздел ІІ, т.1. 

 

5.2. Определяне на емисиите СО2 

 

В инсталациите за производство на чугун и стомана, включително непрекъснато леене, 

емисиите на СО2  са резултат от следните източници: 

 

- суровини (калциниране на варовик и доломит, и карбонатни железни руди, напр. 

FeСО3); 

 

- конвенционални горива (природен газ, въглища и кокс); 

 

- редуциращи агенти (кокс, въглища, пластмаси, и т.н.); 

 

- процесни газове (например коксов пещен газ/ газ от доменни пещи/ газ от 

кислороден конвертор); 

 

- консумация на графитни електроди; 

 

- други горива; 

 

- пречистване на отпадъчни газове. 

 

5.2.1. Изчисляване на емисиите СО2  

В случай че инсталацията за производство на чугун и стомана е част от интегрираното 

стоманодобивно предприятие, операторът може да изчисли емисиите: 

a) за интегрираното стоманодобивно предприятие като цяло, като използва подхода на 

масовия баланс;  
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или 

б) за инсталацията за производство на чугун и стомана като отделна дейност на 

интегрираното стоманодобивно предприятие. 

 

5.2.1.1. Подход на масовия баланс 

 

Подходът на масовия баланс следва да отчита цялото количество въглерод във вложените 

материали, натрупванията, включването в продукти и износ, за да отчете емисиите ПГ на 

инсталацията, използвайки следното уравнение: 

 

Емисии СО2 [t СО2] = (вложени материали – продукти – износ – промени в 

наличността) х коефициент на превръщане СО2/С 

 

където: 

 

- вложени материали [tС]: цялото количество въглерод, влизащо в границите на 

инсталацията; 

 

- продукти [tС]: цялото количество въглерод, в продукти и материали, включително 

странични материали, напускащи границите на масовия баланс; 

 

- износ [tС]: въглеродът, изнесен от границите на масовия баланс, например: 

изпуснат в канализацията, депониран в депо за отпадъци или чрез загуби. Износът 

не включва изпускането на ПГ в атмосферата; 

 

- промени в наличността на въглерод [tС]: увеличения в количеството въглерод в 

границите на инсталацията. 

 

Изчислението се извършва както следва: 

 

Емисии СО2 [t СО2] = {Σ (данни за дейносттавложени материали    

х съдържание на въглеродвложени материали) - Σ (данни за дейносттапродукти   

х съдържание на въглеродпродукти ) -  Σ (данни за дейносттаизнос    
х съдържание на въглеродизнос) - Σ(данни за дейносттапромени в наличността    

х съдържание на въглеродпромени в наличността )}  х 3,664 

 

където: 

 

(а) Данни за дейността 

 

Операторът следва да отчита и докладва масовите потоци към и от инсталацията и 

съответните промени в наличностите за съответните горива и материали отделно. Където 

съдържанието на въглерод на масовия поток обикновено е свързано с енергийното 

съдържание (горивата), операторът може да определи и използва въглеродното 

съдържание, което съответства на енергийното съдържание [t C/TJ] на съответния масов 

поток, за да изчисли масовия баланс. 
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Алгоритъм 1 

 

Данните за дейността се определят като се използват измервателни устройства, даващи 

резултат с максимална допустима неточност по-малка от + 7,5% . 

 

Алгоритъм 2 

 

Данните за дейността се определят като се използват измервателни устройства, даващи 

резултат с максимална допустима неточност по-малка от + 5% . 

 

Алгоритъм 3 

 

Данните за дейността се определят като се използват измервателни устройства, даващи 

резултат с максимална допустима неточност по-малка от + 2,5%. 

 

Алгоритъм 4 

 

Данните за дейността се определят като се използват измервателни устройства, даващи 

резултат с максимална допустима неточност по-малка от + 1,5%. 

 

(б) Съдържание на въглерод 

 

Алгоритъм 1 

Съдържанието на въглерод на входящите или изходящите потоци са получава от 

стандартните емисионни фактори за горивата или материалите, изброени в раздел I, т. 3.3. 

или раздел II точка 3 до 9. Въглеродното съдържание се получава, както следва: 

 
 

Алгоритъм 2  

 

Операторът прилага специфичните за страната съдържание на въглерод за съответните 

горива или материали, както е докладвано в последната Национална инвентаризация на 

ПГ, представена на Секретариата на Рамковата конвенция на Обединените нации по 

изменение на климата. 

 

Алгоритъм 3 

Съдържанието на въглерод на входящите или изходящите потоци са получава в 

съответствие с разпоредбите на раздел I т. 5 и т. 6 относно представителното вземане на 

проби от горивата, продуктите и вторичните продукти, определянето на тяхното 

съдържание на въглерод и на биомасната фракция. 

Съдържаниетo на въглерод на продуктите или полупродуктите може да се определи въз 

основа на ежегодни анализи, в съответствие с разпоредбите на раздел I т. 5 и т. 6, или 

като усреднена стойност на състава, така както e специфицирано в съответните 

международни или национални стандарти. 
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5.2.1.2. Горивни емисии 

 

Горивни процеси, протичащи в инсталациите за производство на чугун и стомана, 

включително непрекъснато леене, където горивата (например кокс, въглища и природен 

газ) не се използват като редуциращи агенти или не са резултат от металургични реакции, 

следва да бъдат обект на мониторинг и да се докладват в съответствие с раздел II, т. 1. 

 

5.2.1.3. Процесни емисии 

 

Инсталациите за производство на чугун и стомана, включително непрекъснато леене, 

нормално се характеризират с последователност от съоръжения (например доменни пещи, 

кислородни конвертори, съоръжения за горещо валцуване) и тези съоръжения често имат 

технически връзки с други инсталации (например коксова пещ, инсталация за 

агломерация, горивна инсталация). В рамките на такива инсталации се използват редица 

различни горива като редуциращи агенти. Обикновено, тези инсталации също са 

източник на процесни емисии с различен състав, например коксов пещен газ/КПГ, газ от 

доменни пещи, газ от кислородени конвертори. 

 

Общите емисии на СО2 от инсталации за производство на чугун и стомана, включително 

непрекъснато леене, се изчисляват както следва:   

 

Емисии СО2 [t СО2] = Σ (данни за дейносттавложени материали  

  х емисионен факторвложени материали) - Σ (данни за дейносттапродукти   

 х емисионен факторпродукти) 

 

където: 

 

(а) Данни за дейността 

 

(а1) Масови потоци 

 

Алгоритъм 1 

 

Масовите потоци към и от инсталацията през периода на докладване, се определя като се 

използват измервателни устройства, даващи резултат с максимална допустима неточност 

по-малка от + 7,5%. 

 

Алгоритъм 2 

 

Масовите потоци към и от инсталацията през периода на докладване, се определя като се 

използват измервателни устройства, даващи резултат с максимална допустима неточност  

по-малка от + 5,0%.  

 

Алгоритъм 3 

 

Масовите потоци към и от инсталацията през периода на докладване, се определя като се 

използват измервателни устройства, даващи резултат с максимална допустима неточност 

по-малка от + 2,5%.  
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Алгоритъм 4 

 

Масовите потоци към и от инсталацията се определя като се използват измервателни 

устройства, даващи резултат с максимална допустима неточност по-малка от + 1,5%. 

 

(а2) Долна топлина на изгаряне (ако е приложимо) 

 

 

Алгоритъм 1 

 

Използват се референтни стойности за всяко гориво, посочени в раздел I, т. 3.3. 

 

Алгоритъм 2 

 

Операторът прилага специфична за страната долна топлина на изгаряне за съответното 

гориво, както е докладвано в последната национална инвентаризация, представена на 

Секретариата на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата. 

 

Алгоритъм 3 

 

Долната топлина на изгаряне, представителна за всяка партида гориво в дадена 

инсталация се измерва от оператора, наета по договор лаборатория или доставчика на 

горивото в съответствие с разпоредбите на раздел I, т. 5 и т. 6.  

 

(б) Емисионен фактор 

 

Емисионният фактор за данните за дейносттапродукти се отнася за количеството въглерод, 

който не е под формата на СО2 в произведените от процеса продукти, което се изразява 

като tCO2/t произведени продукти с оглед улесняване на сравнението. 

 

Алгоритъм 1 

 

Референтни фактори за вложени материали и произведени продукти – виж таблица 1 по-

долу и раздел I, т. 3.3. 

 

 

Таблица 1 

 

Референтни емисионни фактори за вложени материали 
(10) 

 

 

Емисионен фактор 

 

Стойност 

 

Единица 

 

Източник на 

емисионния фактор 

СаСО3 0,440 t CO2/t CaCO3 Стехиометричнo число 

CaCO 3 - MgСО 3 0,477 
t CO2/t MgCO3- 

MgСО 3 
Стехиометричнo число 

                                                 
(10) 

Виж Насоки за национална инвентаризация на парникови газове; МКИК, 2006г. Базираните на МКИК 

стойности произлизат от фактори, изразени в tC/TJ, умножено с СО2/С  коефициент на превръщане от 3,664 

. 
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FeСО3 0,380 t CO2/ FeСО3 Стехиометричнo число 

Пряко редуцирано желязо 

(DRI) 
0,07 t CO2/ t Насоки на МКИК за 2006г. 

Графитни електроди за 

електродъгови пещи 
3,00 t CO2/ t Насоки на МКИК за 2006г. 

Въглерод за зареждане на 

електродъгови пещи 
3,04 t CO2/ t Насоки на МКИК за 2006г. 

Пряко редуцирано желязо 

(под форма на брикети) 
0,07 t CO2/ t Насоки на МКИК за 2006г. 

Газ от кислороден 

конвертор 
1,28 t CO2/ t Насоки на МКИК за 2006г. 

Нефтен кокс 3,19 t CO2/ t Насоки на МКИК за 2006г. 

Закупен чугун на блокчета 

(балванки) 
0,15 t CO2/ t Насоки на МКИК за 2006 г. 

Желязо от скрап 0,15 t CO2/ t Насоки на МКИК за 2006 г. 

Стомана 0,04 t CO2/ t Насоки на МКИК за 2006 г. 

 

 

Алгоритъм 2 

 

Операторът прилага специфичен за страната емисионен фактор за съответното гориво, 

както е докладвано в последната национална инвентаризация, представена на 

Секретариата на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата. 

 

Алгоритъм 3 

 

Специфични емисионни фактори (t CO2/t вложени материали или tпроизведени материали) за вложени 

материали и произведени продукти, разработени в съответствие с разпоредбите на раздел 

I, т. 5 и т. 6. 

 

5.2.2. Измерване на емисиите СО2 

 

Прилагат се указанията за измерване, описани в раздел I и раздел II т. 11. 

 

6. Указания за инсталации за производство на циментов клинкер 

 

6.1. Обхват и пълнота 

 

Няма специфични изисквания за обхвата. 

 

6.2. Определяне на емисиите СО2 

 

В инсталациите за производство на циментов клинкер, емисии на СО2  се отделят от 

следните източници: 

 

- декарбонизация на варовик в суровините; 
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- конвенционални изкопаеми горива за пещи за циментов клинкер; 

 

- алтернативни, основани на изкопаеми горива и суровини за пещи за циментов 

клинкер;  

 

- горива от биомаса за пещи за циментов клинкер или отпадъци от биомаса; 

 

- горива, които не са типични за пещи за циментов клинкер; 

 

- суровини използвани за пречистване на отпадъчни газове; 

 

- органичен въглерод съдържащ се във варовик и шисти; 

 

6.2.1. Изчисляване на емисиите СО2  

 

6.2.1.1. Горивни емисии 

 

Горивни процеси, при използването на различни типове горива (например: въглища, 

нефтен кокс, горивно масло, природен газ и голям брой отпадъци), които протичат в 

инсталациите за производство на циментов клинкер, следва да бъдат обект на мониторинг 

и докладване в съответствие с раздел II, т. 1. Емисии от изгарянето на органично 

съдържание на алтернативни суровини, следва също да се изчисляват в съответствие с 

раздел II, т. 1. 

 

6.2.1.2. Процесни емисии 

 

По време на калцинирането в пещта за производство на циментов клинкер, СО2 от 

карбонатите се отделя от суровата смес. СО2 от калцинирането е пряко свързан с 

производството на клинкер. 

 

6.2.1.2.1. СО2 от производството на циментов клинкер 
 

Емисиите следва да се изчисляват основавайки се на карбонатното съдържание на 

вложените в процеса материали (метод за изчисление А) или на количеството произведен 

клинкер (метод за изчисление Б). Тези подходи се считат за еквивалентни. 

 

Метод за изчисление А: Материали вложени в пещта 

 

Изчислението следва да се основава на карбонатното съдържание на вложените в процеса 

материали (например летлива пепел или шлака от доменна пещ), като праха от пещта за 

производство на цимент (CKD) и “байпасния” прах се изваждат от сумата на 

консумираните суровини и съответните емисии се изчисляват съгласно т. “Емисии, 

свързани с изхвърлен прах”, в случаите, когато CKD и “байпасния” прах напускат 

системата на пещта за производство на цимент. Въглеродът с некарбонатен произход се 

улавя по този метод и поради това т. “Емисии от некарбонатен въглерод в суровинното 

брашно” не се прилага. СО2  се изчислява чрез следната формула: 

 

Емисии СО2 клинкер = Σ {данни за дейността х емисионен фактор  

х коефициент на превръщане} 
 

където: 
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(а) Данни за дейността 

 

Освен ако не се отнасят за суровинното брашно, тези изисквания се прилагат поотделно 

за всеки от съответните материали, които съдържат въглерод (без горивата) напр. варовик 

или шисти, вложени в пещта, като се избягва двойното отчитане или пропуските от 

върнати или обходени материали. Нетното количество суровинно брашно може да се 

определи чрез специфично за всеки обект емпирично съотношение суровинно 

брашно/клинкер, което се актуализира поне веднъж годишно чрез прилагане на насоките 

за най-добри налични техники за производството на цимент и вар. 

 

Алгоритъм 1 

 

Нетното количество на съответните материали, вложени в пещта за производство на 

цимент [t], консумирано през периода на докладване се определя с максимална допустима 

неточност по-малка от + 7,5%.  

 

Алгоритъм 2 

 

Нетното количество на съответните материали, вложени в пещта за производство на 

цимент [t], консумирано през периода на докладване се определя с максимална допустима 

неточност по-малка от + 5,0%.  

 

Алгоритъм 3 

 

Нетното количество на съответните материали, вложени в пещта за производство на 

цимент [t], консумирано през периода на докладване се определя с максимална допустима 

неточност по-малка от + 2,5%. 

 

(б) Емисионен фактор 

 

Емисионните фактори се изчисляват в единици маса CO2, освободен от тон от всеки 

съответен материал, вложен в пещта за производство на цимент. Стехиометричните 

коефициенти, показани в таблица 1 по-долу, се използват за преобразуване на данните за 

състава в емисионни фактори. 

 

Алгоритъм 1 

 

Определянето на количеството на съответните карбонати, включително CaCO3 и MgCO3, 

във всеки съответен материал, вложен в пещта за производство на цимент, се извършва в 

съответствие с раздел I т. 5 и т. 6. Това може да се извърши чрез термо-гравиметрични 

методи. 

 

Таблица 1 

Стехиометрични коефициенти
 

 

Карбонати Стехиометрични коефициенти 

СаСО3 
0,440 [ t CO2/t CaCO3] 

 

MgСО3 
0,522 [ t CO2/t MgCO3] 
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FeCO3 
0,380 [ t CO2/t FeCO3] 

 

C 3,664 [ t CO2/t C] 

 

(в) Коефициент на превръщане 

 

Алгоритъм 1 

 

Коефициент на превръщане: 1,0 

 

Алгоритъм 2 

 

Карбонатите и другият въглерод, напускащи пещта за производство на цимент под 

формата на клинкер, се отчитат чрез коефициент на превръщане, възлизащ на стойност 

между 0 и 1. Операторът може да предположи пълно преобразуване на един или няколко 

материала, вложени в пещта за производство на цимент, и причислява карбонатите, които 

не са преобразувани, или другият въглерод към останалия/те материал/и, вложен/и в 

пещта за производство на цимент. Допълнителното определяне на съответните химически 

параметри на продуктите се извършва в съответствие с раздел I т. 5 и т. 6. 

 

Метод за изчисление Б: производство на клинкер 

 

Този метод за изчисление се основава на количеството произведен клинкер. СО2   се 

изчислява чрез следната формула: 

 

Емисии СО2клинкер = данни за дейността  х  емисионен фактор 

 х  коефициент на превръщане 
 

Отделеният CO2  от калциниране на праха от циментовата пещ (CKD) за производство на 

цимент и “байпасния” прах, следва да се отчита за инсталации, където такъв прах напуска 

системата на пещта за производство на цимент (виж т. “Емисии свързани с изхвърлен 

прах”), съвместно с потенциалните емисии от некарбонатния въглерод в суровинното 

брашно (виж т. “Емисии от некарбонатен въглерод в суровинното брашно”). Емисиите от 

производството на клинкер и от прах от пещта за производство на цимент и “байпасния” 

прах и некарбонатен въглерод от вложените материали, следва да се изчисляват отделно и 

да се добавят към общото количество емисии: 

 

Емисии СО2 процес_общо [t] =  емисии СО2 клинкер [t] + емисии СО2 прах [t] + емисии СО2 

некарбонатен въглерод 

 

 

Емисии, свързани с произведения клинкер 

 

(а) Данни за дейността 

Количеството клинкер [t], произведено през периода на докладване, се определя: 

чрез директно измерване на клинкера,  

или 
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въз основа на доставките на цимент чрез прилагане на следната формула 

(материален баланс, който взема под внимание експедирането на клинкер, доставките на 

клинкер, както и вариациите в запасите от клинкер): 

Произведен клинкер [t] = ((доставки на цимент [t] – вариране в запасите от цимент 

[t]) * съотношението клинкер/цимент [t клинкер/t цимент]) – (доставен клинкер [t]) 

+ (експедиран клинкер [t]) – (вариране в запасите от клинкер [t]) 

Коефициентът цимент/клинкер се получава за всеки от различните циментови продукти 

въз основа на разпоредбите на раздел I т. 5 и т. 6 или се изчислява въз основа на разликата 

между доставките на цимент и промените в наличността и всички други материали, 

използвани като добавки към цимента, включително отстранения прах и прахът от 

циментовите пещи. 

 

Алгоритъм 1 

 

Количеството произведен клинкер [t], през периода на докладване получено чрез 

претегляне с допустима неточност по-малко от + 5,0%. 

 

Алгоритъм 2 

 

Количеството произведен клинкер [t], през периода на докладване получено чрез 

претегляне с допустима неточност  по-малко от + 2,5%. 

 

(б) Емисионен фактор 

 

Алгоритъм 1 

 

Емисионен фактор: 0,525 t CO2/t клинкер. 

 

Алгоритъм 2 

 

Операторът прилага специфичен за страната емисионен фактор за съответните горива или 

материали, както е докладвано в последната национална инвентаризация, представена на 

Секретариата на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата. 

 

Алгоритъм 3 

 

Определянето на количеството СаО- и MgO в продукта се определя в съответствие с 

раздел I т. 5 и т. 6. 

 

Стехиометричните съотношения, показани в Таблица 2 се използват за преобразуване на 

данните за състава в емисионни фактори, като се допусне, че СаО- и MgO се получават 

изцяло от съответните карбонати. 
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Таблица 2 

 

Стехиометрични съотношения 

 

Оксид 
Стехиометрични съотношения 

[t CO2 ] [t Алкалоземен оксид ] 

СаО 0,785  

MgO 1,092  

 

(в) Коефициент на превръщане 

 

Алгоритъм 1 

 

Допуска се, че количествата некарбонатни CaO и MgO в суровините се равняват на нула, 

т. е допуска се, че Ca и Mg в продуктите изцяло са произлезли от карбонатни суровини, 

отразени чрез коефициент на превръщане – 1. 

 

Алгоритъм 2 

 

Количеството (некарбонатни) CaO и MgO в суровините се отразява чрез конверсионни 

фактори, чиято стойност е между 0 и 1 и стойност 1, съответстваща на пълното 

преобразуване на карбонатите, съдържащи се в суровините, в оксиди. Допълнителното 

определяне на съответните химични параметри на суровините се извършва в съответствие 

с раздел I т. 5 и т. 6. Това може да бъде осъществено чрез термогравиметрични методи. 

 

Емисии, свързани с изхвърлен прах 

 

Емисиите СО2 от “байпасния” прах или прах от циментовата пещ (CKD), напускащи 

системата на пещта за производство на цимент, следва да се изчисляват, основавайки се 

на отделените количества прах, напускащи системата на пещта за производство на 

цимент и емисионния фактор, изчислен по начина, по който се изчислява за клинкера (но 

с потенциално различни съдържания на CaO и МgO), коригирани за частичното 

калциниране на CKD. Емисиите  се изчисляват както следва: 

 

Емисии СО2 прах =  данни за дейността х емисионен фактор  

 

където:  

 

(а) Данни за дейността 

 

Алгоритъм 1 

 

Количеството прах от циментовата пещ (CKD) или „байпасен прах” [t] (ако е 

приложимо), напускащо системата на пещта за производство на цимент, през периода на 

докладване, което се преценява чрез прилагане на насоките за най-добри промишлени 

практики. 
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Алгоритъм 2 

 

Количеството прах от циментовата пещ (CKD) или „байпасен прах” [t] (ако е 

приложимо), напускащо системата на пещта за производство на цимент през периода на 

докладване получен чрез претегляне с допустима неточност по-малко от + 7,5%. 

 

(б) Емисионен фактор 

 

Алгоритъм 1 

 

Използване на референтна стойност от 0,525 t CO2 на всеки тон клинкер, за прах от 

циментовата пещ (CKD) или “байпасния” прах, напускащ циментовата пещ. 

 

Алгоритъм 2 

 

Емисионен фактор [t CO2/t CKD]  за прах от циментовата пещ (CKD) или „байпасния” 

прах, напускащ системата на пещта за производство на цимент, следва да се изчислява, 

основавайки се на степента на калцинация и състава. Степента на калциниране и състава 

следва да се определя поне веднъж годишно в съответствие с разпоредбите на раздел I т. 

5 и т.6. Съотношението между степента на калцинация на CKD и емисиите CO2 на всеки 

тон CKD е нелинейно То следва да бъде изчислено приблизително със следната формула: 

 

 

ЕFCli 

      --------- х d 

1+ EFCli 

                                       EFCKD   =    ---------------------- 

   EFCli 

1 -  -----------  х  d 

      1 + EFCli 

 

където: 

 

EFCKD = емисионен фактор на частично калцинирана прах от циментена пещ [t CO2/t 

CKD] 

 

ЕFCli = специфичен за инсталацията емисионен фактор за клинкер [t CO2/t клинкер] 

 

d = степента на калцинация на CKD (изпуснат CO2 като % от общия карбонатен CO2 в 

суровинната смес). 

 

 

Емисии от некарбонатен въглерод в суровинното брашно 

 

Емисиите от некарбонатен въглерод във варовик, шисти или алтернативните суровини 

(напр. летлива пепел), използвани в суровинното брашно за пещта за производство на 

цимент, се определят по следното уравнение: 

 

CO2 емисии некарбонатни суровини = данни за дейността х 

 емисионен фактор х коефициент на превръщане 
където: 
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a) Данни за дейността 

 

Алгоритъм 1 

 

Количество от съответната суровина [t], изразходвано през периода на докладване и 

получено с максимална неточност, по-малка от ± 15%. 

 

Алгоритъм 2 

 

Количество от съответната суровина [t], изразходвано през периода на докладване и 

получено с максимална неточност, по-малка от ± 7,5%. 

 

б) Eмисионен фактор 

 

Алгоритъм 1 

 

Съдържанието на некарбонатен въглерод в съответната суровина се преценява чрез 

прилагане на насоките за най-добри промишлени практики. 

 

Алгоритъм 2 

 

Съдържанието на некарбонатен въглерод в съответната суровина се определя поне 

веднъж годишно в съответствие с разпоредбите на раздел I, т. 5 и т. 6. 

 

в) Коефициент на превръщане 

 

Алгоритъм 1 

 

Коефициент на превръщане: 1,0. 

 

Алгоритъм 2 

 

Коефициентът на превръщане се изчислява чрез прилагане на най-добрите промишлени 

практики. 

 

6.2.2. Измерване на емисиите СО2 

 

Прилагат се насоките за извършване на измервания, съдържащи се в раздел I. 

 

 

7. Указания за инсталациии за производство на вар 

 

7.1. Обхват и пълнота 
 

Няма специфични изисквания за обхвата. 

 

 

7.2. Определяне на емисиите СО2 
 

В инсталациите за производство на вар, емисиите СО2  са резултат от следните 

източници: 
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- калциниране на варовик и доломит в суровините; 

 

- конвенционални изкопаеми горива за варови пещи; 

 

- алтернативни изкопаеми горива и суровини за варови пещи; 

 

- горива от биомаса за варови пещи (отпадъци от биомаса); 

 

- други горива; 

 

7.2.1. Изчисляване на емисиите СО2  

 

7.2.1.1. Горивни емисии 

 

Горивни процеси, при използването на различни видове горива (например: въглища, 

нефтен кокс, горивно масло, природен газ и голям брой отпадъци) които протичат в 

инсталациите за производство на вар, следва да бъдат обект на мониторинг и докладване 

в съотвествие с раздел ІI, т. 1. Емисии от изгаряне на органичното съдържание на 

алтернативни суровини, следва също да се изчисляват в съотвествие с раздел ІI, т. 1. 

 

7.2.1.2. Процесни емисии 

 

По време на калцинирането в пещта, СО2 от карбонатите се отделя от суровата смес. СО2 

от калцинирането е пряко свързан с производството на вар. На ниво инсталация, СО2 от 

калцинирането може да бъде изчислен по два начина: основан на количеството карбонати 

от суровината (главно варовик, доломит), които са преобразувани в процеса (метод на 

изчисление А), или въз основа на количеството калциеви и магнезиеви оксиди в 

произведената вар (метод на изчисление Б). Тези два подхода се считат за еквивалентни. 

 

Метод за изчисление А: карбонати 

 

Изчислението следва да се основава на количеството консумирани карбонати – калциев 

карбонат и магнезиев карбонат в суровините. Използва се следната формула: 

 

Емисия СО2 [t СО2 ] = Σ { данни за дейността вложен материал 

 х емисионен фактор х коефициент на превръщане} 
 

където: 

 

(а) Данни за дейността 

 

Тези изисквания се прилагат поотделно за всеки от съответните материали, вложени в 

пещта, които съдържат въглерод (освен горивата) напр. креда или варовик, при избягване 

на двойното отчитане или пропуските от върнати или обходни материали. 

 

Алгоритъм 1 

 

Количеството от съответни материали (например варовик) [t], което е вложено в пещта 

изразходвано през периода на докладване, определено от оператора чрез претегляне с 

максимална допустима неточност по-малка от  + 7,5%. 
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Алгоритъм 2 

 

Количеството от съответни материали (например варовик) [t], което е вложено в пещта 

изразходвано през периода на докладване, определено от оператора чрез претегляне с 

максимална допустима неточност по-малка от + 5,0%. 

 

Алгоритъм 3 

Количеството от съответни материали (например варовик) [t], което е вложено в пещта 

изразходвано през периода на докладване, определено от оператора чрез претегляне с 

максимална допустима неточност по-малка от  + 2,5%. 

 

(б) Емисионен фактор 

 

Алгоритъм 1 

 

Емисионните фактори се изчисляват и отчитат в единица маса CO2 , освободени от всеки 

тон от съответните материали, които са вложени в пещта, при допускане на пълно 

преобразуване. Стехиометричните съотношения посочени в таблица 1 по-долу се 

използват за преобразуване на данните за състава в емисионни фактори. 

Определянето на количествата СаСО3 и MgСО3  и органичния въглерод (ако е 

приложимо) във всеки съответен материал, вложен в пещта за производство, се извършва 

в съответствие с раздел I т. 5 и т.6. 

 

Таблица 1 

 

Стехиометрични съотношения
 

 

 

Карбонат 

 

 

Емисионен фактор  

СаСО3 0,440  [t CO2/t CaСО3 ] 

MgСО3 0,522 [t CO2/t MgСО3 ] 

 

(в) Коефициент на превръщане 

 

Алгоритъм 1 

 

Допуска се, че карбонатите, напускащи пещта за производство, се равняват на нула, т.е 

допуска се пълно калциниране като коефициентът на превръщане е 1. 

 

Алгоритъм 2  

 

Карбонатите, напускащи пещта в състава на варта, се отчитат чрез конверсионен фактор 

на стойност между 0 и 1. Операторът може да допусне пълно преобразуване на един от 

няколкото материали, вложени в пещта, и да причисли непреобразуваните карбонати към 

останалия/те материал/и, вложен/и в пещта. Допълнителното определяне на съответните 

химични параметри се извършва в съответствие с раздел I т. 5 и т.6. 
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Метод за изчисление Б: алкалоземни оксиди 

 

СО2  следва да се изчислява основавайки се на количествата СаО, MgО съдържащи се в 

произведената вар. Следва да се отчитат вече калцинирният Са и Mg, влизащи в пещта, 

например чрез летлива пепел или алтернативни горива и суровини със съответно СаО, 

MgО съдържание, се отчитат чрез коефициента на превръщане. Прахът от пещта за 

производство на вар, който напуска системата на пещта следва, да бъде отчитан по 

подходящ начин. 

 

Използва се следната формула за изчисление: 

 

Емисия СО2 [t СО2] = Σ {данни за дейносттаПродукция х емисионен фактор 

 х коефициент на превръщане} 

 

където: 

 

(а) Данни за дейността 

 

Алгоритъм 1 

 

Количеството вар [t], произведено през периода на докладване, получено чрез претегляне 

от оператора с максимална допустима неточност, по- малка от + 5,0% . 

 

Алгоритъм 2 

 

Количеството вар [t], произведено през периода на докладване, получено чрез претегляне 

от оператора с максимална допустима неточност, по-малка от + 2,5% . 

 

(б) Емисионен фактор 

 

Алгоритъм 1 

 

Определянето на количествата CaO и MgO в продукта се извършва в съответствие с 

раздел I т. 5 и т. 6. 

Стехиометричните съотношения, показани в таблица 2, следва да бъдат използвани за 

преобразуването на данните за състава в емисионни фактори, ако се допусне, че CaO и 

MgO изцяло са получени от съответните карбонати. 

 

Таблица 2 

 

Стехиометрични съотношения 

 

 

Оксид 

 

 

Стехиометрични съотношения  

[t CO2]/ [t Алкалоземен оксид] 

СаО 0,785 

MgO 1,092 
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(в) Коефициент на превръщане 

 

Алгоритъм 1 

 

Допуска се, че СаО и MgO в суровините се равнява на нула, т.е допуска се, че Са и Mg в 

продукта изцяло са произлезли от карбонатни суровини, отразени чрез коефициент на 

превръщане 1. 

 

Алгоритъм 2 

 

Количеството CaO и MgO, което вече се съдържа в суровините, се отразява чрез 

коефициенти на превръщане на стойност между 0 и 1, като стойността 1 съответства на 

пълно преобразуване на суровинните карбонати в оксиди. Допълнителното определяне на 

съответните химични параметри на суровините се извършва в съответствие с раздел I, т. 5 

и т. 6. 

 

7.2.2. Измерване на емисиите СО2 

 

Прилагат се насоките за измерване, описани в раздел I. 

 

 

8. Указания за инсталации за производство на стъкло 
 

8.1. Обхват и пълнота 

 

Ако се извършва пречистване на отпадъчни газове в инсталацията и емисиите в резултат 

на това не се изчисляват като част от процесните емисии на инсталацията, те  се 

изчисляват в съответствие с раздел ІI, т. 1. 

 

Настоящия раздел се прилага и за инсталациите за производство на водно стъкло и 

каменна /минерална вата. 

 

8.2. Определяне на емисиите СО2 

 

В инсталациите за производство на стъкло, емисиите СО2 са резултат от следните 

източници и потоци на горива и материали: 

 

- топене на алкални и алкалоземни метални карбонати в суровината; 

 

- конвенционални изкопаеми горива за пещи; 

 

- алтернативни изкопаеми горива за пещи;  

 

-  горива от биомаса за пещи (отпадъци от биомаса); 

 

- други горива; 

 

- въглеродсъдържащи добавки, включително кокс и въглищен прах; 

 

- пречистване на отпадъчни газове. 

 



 

 86 

8.2.1. Изчисляване на емисиите СО2  

 

8.2.1.1. Горивни емисии 

 

Горивните процеси, протичащи в инсталациите за производство на стъкло следва да 

бъдат обект на мониторинг и да се докладват в съответствие с раздел ІI, т. 1. 

 

8.2.1.2. Процесни емисии 

 

При процеса топене в пещи СО2 се отделя основно от карбонатите, съдържащи се в 

суровините, както и при неутрализация на HF, HCl, SO2, и влиза в състава на отпадъчните 

газове с варовика или други кабонати. Емисиите от физико-химичното разлагане на 

карбонатите в процеса на топене, тези от пречистването са част от процесните емисии и 

се добавят към общото количество емисии, но следва да бъдат докладвани отделно, ако 

това е възможно. 

 

СО2, пряко свързан с производствения процес на стъкло се отделя от карбонатите, 

влизащи в състава на суровините, при топенето в пеща и може да бъде изчислен въз 

основа на конвертираното (превърнато) количество карбонати от суровината – главно 

сода, вар/варовик, доломит и други алкални и алкалоземни карбонати, допълнени със 

стъкло за рециклиране, несъдържащо карбонат (стъклени трошки). 

 

Метод за изчисление : Карбонати 

 

Изчислението следва да се основава на количеството изразходвани в процеса карбонати. 

Използва се следната формула: 

 

Емисии СО2 [t СО2] = (Σ{данни за дейносттаКарбонат-  х емисионен фактор} 

 + Σ  {добавки  х емисионен фактор}) 

 

където: 

 

(а) Данни за дейността 

 

Данни за дейносттаКарбонат е количеството [t] СаСО3, MgСО3, Na2CO3, ВаСО3, карбонатни 

суровини или други алкалоземни или алкални карбонати в суровините (сода, вар/варовик, 

доломит), добити и преработени през периода на докладване, както и количеството на 

добавките, съдържащи въглерод. 

 

Алгоритъм 1 

 

Масата на СаСО3, MgСО3, NaCO3, ВаСО3 или други алкалоземни или алкални карбонати 

и масата на съдържащи въглерод добавки [t] във вложените в процеса материали през 

периода на докладване, определени чрез претеглянето на съответните суровини от 

оператора или доставчика с максимална допустима неточност от + 2,5%. 

 

Алгоритъм 2 

 

Масата на СаСО3 , MgСО3, Na2CO3, ВаСО3 или други алкалоземни или алкални карбонати 

и масата на съдържащи въглерод добавки [t] във вложените в процеса материали през 
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периода на докладване, определени чрез претеглянето на съответните суровини от 

оператора или доставчика с максимална допустима неточност от + 1,5%. 

 

 (б) Емисионен фактор 

 

Карбонати 

 

Емисионните фактори се изчисляват и докладват в единици маса CO2, освободена от 

всеки тон карбонатна суровина. Стехиометричните коефициенти за карбонатите, вложени 

с материалите в производствения процес, както са посочени в таблица 1 по-долу, следва 

да се използват за превръщане на данните за състава в емисионни фактори. 

 

Алгоритъм 1 

 

Чистотата на съответните вложени материали се определя от най-добрите промишлени 

практики. Получените стойности се коригират съобразно влажността и съдържанието на 

скални примеси на използваните карбонати. 

 

Алгоритъм 2 

 

Определянето на количеството на съответните карбонати във всеки съответен вложен 

материал се извършва в съответствие с раздел, I т. 5 и т. 6. 

 

 

Таблица 1 

 

Стехиометрични емисионни коефициенти
 

 

Карбонат 

 

Емисионен фактор [ t CO2/t 

карбонат] 

Забележки 

 

СаСО3 0,440 
 

 

MgСО3 0,522 
 

 

Na2CO3 0,415  

BaCO3 0,223  

Li2CO3 0,596  

K2CO3 0,318  

SrC03 0,298  

NaHCO3 0,524  

Изобщо: 

Ху (СО3)z 

 

 

Емисионен фактор = 

[MCO2] /{Y х [Mx] + Z х [M СО3
2
]} 

X = алкалоземен, или 

алкален метал 

Mx = молекулнa маса на Х 

в [гр/мол] 

MCO2 = молекулна маса на 
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СО2
 
= 44 [гр/мол] 

MСО3 = молекулна маса на 

СО3
2 - 

= 60[гр/мол] 

Y = стехиометрично число 

на Х 

= 1 (за алкалоземни 

метали) 

= 2 (за алкални метали) 

Z = стехиометрично число 

на СО3
2 - 

 = 1 

 

 

8.2.2. Измерване на емисиите СО2 

 

Прилагат се указанията за измерване, съдържащи се в раздел I. 

 

 

9. Указания за инсталации за производство на керамични продукти 

 

9.1. Обхват и пълнота 

 

Няма специфични изисквания за обхвата. 

 

9.2. Определяне на емисиите  СО2 
 

В инсталациите за производство на керамични продукти, емисиите СО2  са резултат от 

следните източници: 

 

- калциниране на варовик/доломит и други карбонати от суровината; 

 

- варовик и други карбонати в пречиствателни съоръжения за намаляване на 

замърсяването на въздуха; 

 

- конвенционални изкопаеми горива за пещите; 

 

- алтернативни изкопаеми горива и суровини за пещите;  

 

- горива от биомаса за пещите (отпадъци от биомаса); 

 

- други горива; 

 

- органичен материал в глинената фракция на суровината; 

 

- добавки, използвани за създаване на порьозност, например: дървени стърготини, 

или полистирол; 

 

- пречистване на отпадъчни газове. 
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9.2.1. Изчисляване на емисиите СО2  

 

9.2.1.1. Горивни емисии 

 

Горивните процеси, протичащи в инсталациите за производство на керамични продукти, 

следва да бъдат обект на мониторинг и да се докладват в съответствие с раздел ІI, т. 1. 

 

9.2.1.2. Процесни емисии 

 

СО2 се отделя при осъществяването в  пещта на калцинирането на суровините, 

окислението на органичните съставки на глината и добавките, а също така и при 

протичането на неутрализация на HF, HCl, SO2, влизащи в състава на отпадъчните газове 

с варовика или други кабонати. Всички емисии както от химическото разлагане на 

карбонатите в процеса на калциниране, от окислението на органичния материал в пещта, 

така и тези от пречистването са част от емисиите на инсталацията. Те следва да бъдат 

добавени към общото количество емисии, но да бъдат докладвани отделно, ако това е 

възможно. Изчислението се извършва както следва: 

 

СО2 емисииобщо [t]  = СО2 емисии вложен магериал [t]  + СО2 емисии пречистване [t] 

 

9.2.1.2.1. СО2  от вложения материал 

 

СО2 отделен от карбонатите и от въглерода, съдържащ се в други вложени материали, 

следва да бъде изчислен като се използва или метод на изчисление, основан на 

количеството карбонати от суровините (главно варовик, доломит), конвертирано 

(превърнато) в процеса (метод на изчисление А), или методология, основана на алкалните 

оксиди в произведената керамика (метод на изчисление Б). Тези два подхода се считат за 

еквивалентни. Метод на изчисление А се прилага за керамични продукти, произведени от 

необработени глини, и когато се използват глини или добавки със значително съдържание 

на органични вещества. 

 

Метод за изчисление А: карбонати 

 

Изчислението се основава на вложения въглерод (органичен и неорганичен) във всички 

суровини, например различните видиве глини, смеси от глини или добавки. Кварцът 

(силициев двуоксид), фелдшпатът, каолинът и минералният талк, не представляват 

значителни източници на въглерод. 

 

Данните за дейността, емисионният фактор и коефициента на превръщане следва да се 

отнасят до едно общо състояние на материалите (за предпочитане сухо състояние). 

 

Използва се следната формула: 

 

Емисия СО2 [t СО2] = Σ {данни за дейността 

 х емисионен фактор x коефициент на превръщане} 

 

където: 
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(а) Данни за дейността 

 

Изискванията се прилагат за всяка от съответните суровини, съдържащи въглерод (освен 

горивата), глина, добавки, като се избягва двойното отчитане или пропуски от върнати 

или обходни материали. 

 

Алгоритъм 1 

 

Количеството на всяка съответна суровина или добавка [t], изразходвано през периода на 

докладване (без загубите), се определя с максимална допустима неточност по-малка от + 

7,5%.  

 

Алгоритъм 2 

 

Количеството на всяка съответна суровина или добавка [t], изразходвано през периода на 

докладване (без загубите), се определя с максимална допустима неточност по-малка от + 

5,0%.  

 

Алгоритъм 3 

 

Количеството на всяка съответна суровина или добавка [t], изразходвано през периода на 

докладване (без загубите), се определя с максимална допустима неточност по-малка от + 

2,5%. 

 

 (б) Емисионен фактор 

 

Може да се приложи един сумарен емисионен фактор, включващ органичния и 

неорганичния въглерод ("общ въглерод (TC)") за всеки съответен поток на горива и 

материали (например за съответната смес от суровини или добавка). Като алтернатива, 

могат да се приложат два различни емисионни фактора за "общо неорганичен въглерод 

(TIC)" и "общ органичен въглерод (TOC)" за всеки поток на горива и материали. Ако е 

приложимо, следва да се приложат стехиометричните съотношения за преобразуване на 

данните за състава на отделните карбонати, показани в долната таблица 1. Определянето 

на биомасната фракция на добавките, които не се квалифицират като чиста биомаса, 

следва да бъде в съответствие с разпоредбите на раздел I точка 5.4 oт приложение. 

 

Таблица 1 

 

Стехиометрични съотношения
 

 

 

Карбонат 

Стехиометрични 

съотношения [ t CO2/t Ca-, 

Mg-, или друг карбонат] 

Забележки 

СаСО3 0,440 [ t CO2/t CaСО3] 
 

 

MgСО3 0,522 [ t CO2/t MgСО3 ]  

BaCO3 0,223 [ t CO2/t BaCO3]  
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Изобщо: 

Ху (СО3)z 

Емисионен фактор = 

[MCO2] /{Y х  [Mx]+Z х [M СО3
2
]} 

X = алкалоземен, или 

алкален метал 

Mx = молекулна маса на Х 

в [гр/мол] 

MCO2 = молекулна маса на 

СО2
 
= 44 [гр/мол] 

MСО3 = молекулна маса на 

СО3
2- 

= 60 [гр/мол] 

Y = стехиометрично число 

на Х 

= 1 (за алкалоземни 

метали) 

= 2 (за алкални метали) 

Z = стехиометрично число 

на СО3
2 - 

 = 1 

 

Алгоритъм 1 

 

За изчисляването на емисионния фактор се прилага консервативна стойност от 0,2 тона 

CaCO3 (съответстваща на 0,08794 тона CO2) на тон суха глина, вместо резултатите от 

анализите. 

 

Алгоритъм 2 

 

Емисионният фактор за всеки поток на горива и материали се получава и актуализира 

поне веднъж годишно чрез прилагане на най-добрите промишлени практики, които 

отразяват специфичните за даден обект условия и продуктовата гама на инсталацията. 

 

Алгоритъм 3 

 

Определянето на състава на съответните суровини се извършва в съответствие с раздел I, 

т. 5 и т. 6. 

 

(в) Коефициент на превръщане 

 

Алгоритъм 1 

 

Допуска се, че карбонатите и другия въглерод напускащи пещта в състава на продуктите 

са на стойност нула, при допускане на пълно калциниране и окисление, отразено чрез 

коефициент на превръщане 1. 

 

Алгоритъм 2 

 

Карбонатите и въглеродът напускащ пещта, се отарзяват чрез коефициент на превръщане 

на стойност между 0 и 1 като стойността 0 съответства на пълно преобразуване на 

карбонатите или другия въглерод. Допълнително определяне на съответните химични 

параметри на продуктите се извършва в съответствие с раздел I, т. 5 и т. 6. 
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Метод за изчисление Б: алкалoземни оксиди 

 

СО2  отделен при  калцинирането се изчислява основавайки се на количеството 

произведена керамика и СаО, MgО и други алкалоземни/ алкални оксиди, съдържащи се в 

нея (данни за дейносттапроизведена продукция). Емисионният фактор следва да бъде 

коригиран за вече калцинирания Са, Mg, и други алкалоземни/алкални компоненти, 

използвани в пещта (данни за дейносттавложени материали), например алтернативни горива и 

суровини със съответното съдържание на СаО, MgО. 

Използва се следната формула за изчисление: 

 

Емисия СО2 [t СО2] = Σ { данни за дейността х емисионен фактор 

 х  коефициент на превръщане } 
където: 

 

(а) Данни за дейността  

 

Данните за дейността за продуктите се отнасят за брутната произведена продукция, както 

и за бракуваните продукти и стъклени трошки от пещи и доставката. 

 

Алгоритъм 1 

 

Теглото на продуктите през периода на докладване, определени чрез претегляне с 

максимална допустима неточност по – малка от + 7,5%. 

 

Алгоритъм 2 

 

Теглото на продуктите през периода на докладване, определени чрез претегляне с 

максимална допустима неточност по – малка от + 5,0%. 

 

Алгоритъм 3 

 

Теглото на продуктите през периода на докладване, определени чрез претегляне с 

максимална допустима неточност по – малка от + 2,5%. 

 

(б) Емисионен фактор 

 

Един сумарен емисионен фактор се изчислява въз основа на съдържанието на 

съответните метални оксиди на CaO, MgO и BaO в продукта чрез използване на 

стехиометричните съотношения от таблица 2. 

 

Таблица 2 

 

Стехиометрични съотношения 

 

 

Оксид 

 

Стехиометрични съотношения 

[t CO2/ t Ca-, Mg-, или друг 

оксид] 

 

Забележки 

 

СаО 0,785  

MgO 1,092  
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BaO 0,287  

Изобщо: 

Ху (О)z 

Емисионен фактор = 

[MCO2] /{Y х [Mx] + Z х [M О]} 

X = алкалоземен, или алкален 

метал 

Mx = молекулна маса на Х в 

[гр/мол] 

MCO2 = молекулна маса на СО2
 

= 44 [гр/мол] 

MО = молекулна маса на О
 
= 16 

[гр/мол] 

Y = стехиометрично число на 

Х 

    = 1 (за алкалоземни метали) 

    = 2 (за алкални метали) 

Z = стехиометрично число на 

О = 1 

 

Алгоритъм 1 

 

За изчисляването на емисионния фактор се прилага консервативна стойност от 0,123 тона 

CaO (съответстваща на 0,09642 тона CO2) за тон продукция, вместо резултатите от 

анализите. 

 

Алгоритъм 2 

 

Емисионният фактор се получава и актуализира поне веднъж годишно чрез прилагане на 

най-добрите промишлени практики, които отразяват специфичните за даден обект 

условия и продуктовата гама на инсталацията. 

 

Алгоритъм 3 

 

Определянето на състава на продуктите се извършва в съответствие с I т. 5 и т. 6. 

 

(в) Коефициент на превръщане 

 

Алгоритъм 1 

 

Коефициент на превръщане: 1,0 

 

Алгоритъм 2 

 

Съответните оксиди в суровините се отразяват чрез конверсионни фактори на стойност 

между 0 и 1, като при стойност 0 съответният оксид се съдържа изцяло още в суровината. 

Допълнителното определяне на съответните химични параметри на суровините се 

извършва в съответствие с раздел I т. 5 и т. 6. 

 

9.2.1.2.2. СО2 от пречистване на изхвърлените газове 

 

СО2 от пречистване на отпадъчни газове следва да се изчислява, основавайки се на 

вложения СаСО3. Следва да се избягва двойното отчитане на вече използван варовик, 

който е рециклиран като суровина за същата инсталация. 
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Използва следната формула за изчисление: 

 

Емисия СО2 [t СО2] = данни за дейността х  емисионен фактор 

 

където:  

 

(а) Данни за дейността  

 

Алгоритъм 1 

  

Количеството [t] сух СаСО3,  използван през периода на докладване, определено чрез 

претеглянето от оператора или доставчика с допустима неточност от по-малка от + 7,5%. 

 

(б) Емисионен фактор 

 

Алгоритъм 1 

 

Стехиометричните съотношения за СаСО3, както е посочено в таблица 1. 

 

9.2.2. Измерване на емисиите СО2 

 

Прилагат се насоките за измерване, описани в раздел I.  

 

 

10. Указания за инсталации за производството на целулоза и хартия 

 

10.1. Обхват и пълнота 
 

Ако инсталацията емитира СО2, отделен от изкопаемо гориво, например в съседна 

инсталация за утаечен калциев карбонат, тези изнесени количества не следва да се 

включват в емисиите от инсталацията. 

 

Ако се извършва пречистване на отпадъчни газове в инсталацията и резултатните емисии 

не се изчисляват като част от процесните емисии на инсталацията, те следва да се 

изчисляват в съответствие с раздел ІI, т. 1. 

 

10.2. Определяне на емисиите  СО2 

 

Инсталациите за производство на целулоза и хартия с потенциал да генерират емисии 

СО2  включват: 

 

- енергийни котли, газови турбини и други горивни съоръжения, произвеждащи 

пара или електричество за инсталацията; 

 

- регенерационни котли и други съоръжения, изгарящи течности, използвани при 

производството на целулоза; 

 

- инсинератори; 

 

- варови пещи и калцинатори;  
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- пречистване на отпадъчни газове; 

 

- сушилни с газ или с друго изкопаемо гориво (като инфрачервени сушилни). 

 

Пречистването на отпадъчни води от депониране, включително анаеробно пречистване на 

отпадъчни води или анаеробно третиране на утайки и депата, на които се депонират 

отпадъците от ферментационни продукти от анаеробно третиране, които не са включени в 

чл. 131в, ал. (1) и (2) на ЗООС, са извън обхвата на наредбата за реда и начина за издаване 

и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове и осъществяване на 

мониторинг от операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за 

емисии на парникови газове. 

 

10.2.1. Изчисляване на емисиите СО2  

 

10.2.1.1. Горивни емисии 

 

Емисии от горивни процеси, протичащи в инсталациите за производство на целулоза и 

хартия, следва да бъдат обект на мониторинг в съответствие с раздел ІI, т. 1. 

 

10.2.1.2. Процесни емисии 

 

Емисиите са резултат от употребата на карбонати като реагенти за повърхностна 

обработка в целулозните предприятия. Макар загубите на натрий и калций от системата 

за регенериране и съоръженията за каустификация обикновено да са от химични 

вещества, които не са карбонати, понякога се използват малки количества калциев 

карбонат (СаСО3) и натриев карбонат (Na2CO3), които формират емисии на СО2. 

Въглеродът, съдържащ се в тези химични вещества, обикновено е от изкопаем източник 

макар, че в някои случаи (например Na2CO3, доставен от химически предприятия) може 

да се получи от биомаса. 

 

Предполага се, че в тези случаи се емитира СО2 от варовата пещ или регенерационната 

пещ. Тези емисии се определят като се приема, че цялото количество въглерод в СаСО3 и 

Na2CO3, използван в технологиите за регенерация и каустифициране се отделя в 

атмосферата. 

 

Повърхностна обработка с калций се изисква поради загубите от процеса на 

каустификация, повечето от които са под формата на калциев карбонат. 

 

Емисиите СО2 се изчисляват както следва: 

 

СО2 емисии  = Σ {(данни за дейносттаКарбонат- х емисионен фактор)} 

 

където: 

 

(а) Данни за дейността 

 

Данни за дейносттаВъглерод са количествата [t] СаСО3 и Na2CO3, използвани в процеса. 
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Алгоритъм 1 

 

Количествата СаСО3 и Na2CO3, използвани в процеса чрез претегляне от оператора или 

доставчика с максимална допустима неточност по-малка от + 2,5% . 

Алгоритъм 2 

 

Количествата СаСО3 и Na2CO3, използвани в процеса чрез претегляне от оператора или 

доставчика с максимална допустима неточност по-малка от + 1,5%. 

 

 (б) Емисионен фактор 

 

Алгоритъм 1 

 

Стехиометричните коефициенти [tCO2/t CaCO3 ] и [tCO2/t Na2Cs ] за карбонати, които не са от 

биомаса, както е посочено в таблица 1. Карбонати от биомаса се претеглят с емисионен 

фактор от 0 [t CO2/t карбонат].  

 

Таблица 1 

 

Стехиометрични емисионни коефициенти 

 

Тип карбонат и източник 
Емисионен фактор  

[t CO2/t карбонат] 
 

СаСО3 за повърхностна обработка 0,440 

Na2CO3 за повърхностна обработка 0,415 

 

Тези стойности следва да се приведат към съответната влажност и съдържание на 

минерали с метални жилки на прилаганите карбонатни материали. 

 

10.2.2. Измерване на емисиите СО2 

 

Прилагат се насоките за измерване, описани в раздел I. 

 

11. Указания за определяне на емисиите на парникови газове чрез използване на 

системи за непрекъснато измерване на емисиите 

11.1. Обхват и пълнота  

Указанията в настоящата точка следва се използват за определяне на емисиите на 

парникови газове от категориите промишлени дейности по чл. 131в, ал. (1) и (2). Емисии 

на CO2 могат да възникнат от няколко емисионни източника в дадена инсталация. 

11.2. Определяне на емисиите на парникови газове 

Алгоритъм 1 
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За всеки емисионен източник следва да се постигне обща неточност при определяне на 

общото количество емисии за периода на докладване, по-малка от ± 10 %. 

Алгоритъм 2 

За всеки емисионен източник следва да се постигне обща неточност при определяне на 

общото количество емисии за периода на докладване, по-малка от ± 7,5%. 

Алгоритъм 3 

За всеки емисионен източник следва да се постигне обща неточност при определяне на 

общото количество емисии за периода на докладване, по-малка от ± 5%. 

Алгоритъм 4 

За всеки емисионен източник следва да се постигне обща неточност при определяне на 

общото количество емисии за периода на докладване, по-малка от ± 2,5%. 

11.3. Цялостен подход 

Общото количество емисии на парников газ (ПГ) от даден емисионен източник през 

периода на докладване следва да се определя чрез използване на следната формула:  

 

Определящите параметри на формулата следва да бъдат в съответствие с разпоредбите на 

раздел I т 1.2.2. В случай че в една инсталация съществуват няколко емисионни 

източника, чиито емисии не могат да бъдат измерени като емисии от един източник, 

емисиите от тези емисионни източници следва да бъдат измервани поотделно и сумирани 

към общите емисии от конкретен газ, емитирани през периода на докладване от цялата 

инсталация. 

11.4. Концентрация на ПГ 

Концентрацията на ПГ в отпадъчния газ се определя чрез непрекъснато измерване в 

представителна точка. 

11.5. Дебит на димния газ 

Дебитът на сухия отпадъчен газ следва да бъде определен чрез прилагане на един от 

следните методи. 

Метод A 

Дебитът на отпадъчния газ Qe се изчислява чрез метода на масовия баланс като се вземат 

предвид всички параметри, като например входящия материален поток, входящия 

въздушен поток, ефективността на процеса и т.н., а на изходната страна – произведената 

продукция, концентрацията на O2, концентрациите на SO2 и NOx и т.н. 
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Конкретният изчислителен метод се одобрява от компетентния орган като част от 

оценката на плана за мониторинг и методологията за мониторинг към него. 

Метод Б 

Дебитът на отпадъчния газ Qe се определя чрез непрекъснато измерване на дебита в 

представителна точка. 

 


