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ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА МАЛКО-МАЩАБНИ CDM ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ (F-CDM-SSC-PDD) 

Версия 04.1 

 

Нелицензиран превод от английски език 

 

  

 

 

 

 

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПД)  

 

 

 

Наименование на проектната дейност  “Проект за биомаса на Свилоза” 

Номер на версията на проектната 

документация 

03 

Дата на приключване на ПД 14/10/2014 

Участници в проекта Свилоцел ЕАД  (Собственик на проекта) 

Страна (и) домакин България 

Секторен мащаб(и) и избрана методология(и) 

 

Секторен мащаб (1): Енергийни индустрии - 

Възобновяема енергия и AMS-I.C./Версия 20 

Изчислено количество на средно годишните 

емисионни намаления на парникови газове 

91,734 tCO2e 
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SECTION A. Описание на проектната дейност 

 

A.1. Цел и общо описание на проектната активност 

 

Целта на проекта е да се оползотворят наличните източници на възобновяема енергия под формата 

на остатъци от биомаса, получени като резултат от предварителната обработка на дървесината за 

производство на избелена сулфатна целулоза в Свилоцел. Остатъците от биомаса се изгарят в 

специално проектиран котел за биомаса за генериране на топлинна енергия във формата на водна 

пара, необходима за производството на целулоза. Капацитетът на котела за биомаса е 19.732 MW 

(топлинна енергия). Не се генерира ел.енергия от проекта. 

 

Проектът за биомаса на Свилоза ще бъде регистриран като проект за Доброволно намаляване на 

емисиите по Златен стандарт (GS-VER). Поради значителния принос към намаляване на 

климатичните промени и устойчиво развитие в региона, от този проект се очаква да изпълнява 

стриктно изискванията на Златен стандарт. 

 

Проектът помага на България да стимулира и комерсиализира използването на технологии и 

пазари за енергия от биомаса. Той показва жизнеспособността на централите за биомаса, които ще 

подпомогнат подобряването на енергийната осигуреност, подобряване качеството на въздуха, 

алтернативно енергийно устойчиво бъдеще, подобрява местния поминък и развитие на индустрия 

за устойчива възобновяема енергия. Специфични цели на проекта са: 

 

- Намаляване на емисиите на парникови газове в България в сравнение със сценария - бизнес 

както обикновено. 

- Подпомага стимулирането на повишаване броя на проекти за биомаса в България. 

- Подобрява финансовите параметри на компанията собственик на проекта и нейната 

конкурентоспособност на пазара за избелена сулфатна целулоза. 

- Намалява другите замърсители резултат от фосилово гориво, от което зависи индустрията 

свързана с производството на енергия в България в сравнение със сценария - бизнес както 

обикновено. 

 

Собственикът на проекта "Свилоцел"ЕАД е учреден на 23.12.2005г. и е единственият 

производител в България за избелена сулфатна целулоза
1
 и производните й продукти. Компанията 

е дъщерно дружество на „Свилоза” АД и понастоящем собственик на предходния регистриран по 

механизма JI (Съвместно изпълнение)  Проект за биомаса на Свилоза
2
. Тя играе значителна роля в 

българската целулозна и хартиена индустрия и е пазарен лидер в страната и региона. Компанията 

преследва амбициозна инвестиционна стратегия утвърждаваща нейната лидерска позиция в 

целулозната и хартиената индустрия на Балканите и останалата част от Европа. Повече от 85% от 

нейните продукти се изнасят.  

Произведената от „Свилоцел” ЕАД   целулоза е ECF - избелена по метод без елементарен хлор  и 

се използва като суровина за производството на различни типове хартия (т.е. тишу хартия, хартия 

за писане, принтиране, копиране, хартии с пигментно покритие, хартии с подобрена повърхност, 

велпапе с покриващ слой, картонени облицовки). Целулозата се произвежда от материали 

произлизащи от местна твърда и мека широколистна дървесина. „Свилоцел” ЕАД притежава FSC 

сертификат за проследяване и контрол на дървесината.  

                                                      
1
 Избелената сулфатна целулоза се състои главно от целулоза и хемицелулоза, два полимера съставени от 

захарни молекули. Единиците глюкоза във всеки от тези два химикала са свързани заедно по такъв начин 

(бета-1-4), че да са по-устойчиви на химическа хидролиза от молекулите на скорбялата. 
2
 http://ji.unfccc.int/JIITLProject/DB/ASKDPSK8ARA1APZGEW4VUXH080HYP2/details 
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Проектът първоначално е развит и регистриран по механизъм Съвместно изпълнение (JI) с 

подкрепата на Световната банка (Прототипен въглероден фонд) и стартира през 2004г. Проектът е 

валидиран положително от TUEV SUD с Доклад за валидиране No 67962 от 04 октомври 2002г.
2 
 и 

получава Писмо за одобрение от МОСВ от 25 февруари 2003г.
 3
  

Той е регистриран по UNFCCC Track 1 процедура с проектен номер ID BG1000163
4
 

 

От 01 януари 2004г. котелът за биомаса, който е изграден по проекта е в редовна експлоатация. За 

периода до края на първия Киото период (31 декември 2012г.) проектът е претърпял осем 

верификации и са издадени емисионни намаления равни на общо 476,880 tCO2e. Киото кредитния 

период на проекта стартира от 01 януари 2008г. до 31 декември 2012г.  

 

Първият кредитен период на Киото протокола завършва на 31 декември 2012г. като Доха 

поправката към Киото протокола все още не е била влязла в сила. На 11 април 2014г., 8 от 

изискваните 144 инструмента за приемане за изпратени до UNFCCC. 

 

Като резултат страните все още не са получили Предписани емисионни единици (AAU), които 

правят транзакцията по JI механизма възможна. Съществуващият JI проект не може повече да 

получава въглеродни кредити по JI механизма за техните верифицирани емисионни намаления. 

 

Ето защо собственикът на проекта решава да направи регистрация на Проекта за биомаса на 

Свилоза по Златен стандарт (GS), за да реализира емисионни намаления от котела за биомаса. В 

бъдеще проектът ще бъде в състояние да регистрира доброволни въглеродни кредити 

(Верифицирани емисионни намаления - VER) и ги търгува на доброволния пазар.  

 

Котелът за биомаса е пуснат в експлоатация и започва работа на 01 януари 2004г. с по-малък 

капацитет от 11MW. Той е модернизиран до 19,732 MW (топлинна мощност) през 2011г. и има 

всички необходими разрешителни и сертификати. Котелът се захранва с гориво - дървесни кори и 

други остатъци генерирани по време на обработката на дървесината за производство на основния 

продукт на Свилоцел (целулоза). Топлинната енергия се използва да посрещне нуждите от енергия 

необходима на Завода за целулоза. Емисионните намаления се реализират чрез намаляване 

количеството произведена пара от близко разположената Топло електрическа централа (ТЕЦ) -  

ТЕЦ Свилоза и количеството въглища необходими за нейното генериране.  

 

A.2. Разположение на проектната дейност 

A.2.1. Страна домакин (и)  

Страната домакин е Р. България. 

България е ратифицирала Киото Протокола
5
 на 17.07.2002г. и той влиза в сила на 25.07.2002г. 

Български национален координатор към UNFCCC е Министерство на околната среда и водите
6
.  

 

A.2.2. Регион/ Окръг/ Област/и др. 

Проектната активност е разположена в региона на В.Търново като граничи с р.Дунав в Северна 

България. 

 

A.2.3. Град/ Община и др.  

Проектът за биомаса на Свилоза е разположен близо до гр.Свищов, на десния бряг на р.Дунав. 

 

                                                      
3
 Писмото за одобрение е налично от UNFCCC тук: 

http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/5HAIWK1TQFYRGSU728NX3M09OBL6DJ 
4
 Проектната информация е налична от UNFCCC тук: 

http://ji.unfccc.int/JIITLProject/DB/ASKDPSK8ARA1APZGEW4VUXH080HYP2/details  
5
 http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=356&lang=en 

6
 http://ji.unfccc.int/JI_Parties/DB/5EH2UF1UOGCEO6HKKAKY8PHE4I9WX6/viewDFP 

http://ji.unfccc.int/JIITLProject/DB/ASKDPSK8ARA1APZGEW4VUXH080HYP2/details
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A.2.4. Физическо/ географско разположение  

Проектът е разположени близо до гр.Свищов на десния бряг на р.Дунав на територията на 

Свилоза. Географските координати на мястото на проекта са следните:  

 

Таблица 1: Географски координати на проекта 

 

Ширина Дължина 

43
o
38’24.43”N 25

o
18’26.56”E 

 

 

Fig.1: Разположение на мястото на проекта. 

 

 
 

Мястото е ясно видимо в GOOGLE Earth, както е показано на Fig.1. 

 

Fig.2: Разположение на гр.Свищов в България  
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A.3. Технологии и/или мерки  

 

Проектът ще доставя топлинна енергия на Свилоцел под формата на технологична пара. Проектът 

е Тип I - Енергия от възобновяеми източници, Категория I.C - Производство на топлинна енергия 

със или без електричество. 

"Проектът за биомаса на Свилоза" попада в категория "Енергия от възобновяеми източници", 

според  наръчника на Златен стандарт.  

Използваната методология е да снабдява потребители (търговски обекти) с топлинна енергия, 

която замества използването на фосилово гориво чрез изгаряне на остатъци от биомаса, получени 

като резултат от предварителната обработка на дървесината за производството на избелена 

сулфатна целулоза. 

Остатъците от дървесина (кори), произведени от "Свилоцел"ЕАД по време на обработката на 

дървесина за производство на целулоза ще бъдат използвани да заместят част от въглищата, 

използвани в намиращата се наблизо централа за комбинирано производство на топло и 

електроенергия ТЕЦ Свилоза АД, която снабдява Завода за целулоза с топлинна енергия под 

формата на технологична пара. Котелът за изгаряне на биомаса ще генерира топлинна енергия за 

нуждите на цеха за производство на целулоза, който е част от производството на избелена 

сулфатна целулоза. 

Проектът включва котел за биомаса за генериране на технологична топлина за Завода за целулоза. 

Инсталацията за биомаса се състои от лъчева и конвективна част действащи като едно цяло. 

Котелната инсталация притежава Разрешително за експлоатация No BT-PK-0511, от 07 януари 

2004г. издадено от Регионална дирекция Инспекция за държавен технически надзор - 

гр.В.Търново
7
.  

 

Котелът за биомаса е стандартна конфигурация включваща: 

 Инсталация за предварителна обработка на отпадъци от дървесина (шредер) със следните 

характеристики: 

o Електро мотор с 90 kW инсталирана мощност;  

o Коефициент на натоварване - 66%; 

o Работен цикъл – непрекъснат.  

 Стандартен хоризонтален котел за пара; 

 Камера за предварително изгаряне на биомаса; 

 Инсталация за подаване на биомаса;  

 Контролна система, включваща SCADA система; 

 Тръбопроводи за пара. 

 

Основните характеристики на котела за биомаса са следните: 

o Номинален топлинен капацитет - 19.732   MW; 

o Номинално производство на пара - 28т/ч наситена пара; 

o Работно налягане – 1.3 MPa ;  

o Температура на питателната вода на вход – 60 °C 

o Температура на димните газове на изхода преди нагнетателни смукателни вентилатори 

- 185 °С ± 30 °С;  

o Вид на горивото - дървесни кори;  

o Калорична стойност на горивото - 3.256 MWh/t (W= 30 – 40%); 

o Номинален поток на горивото - 7,245 kg/h; 

o Капацитет на котела за биомаса (информация от производителя) - 85%; 

 

                                                      
7
 Налични при поискване  
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Общ чертеж на котела е показан на фиг. 3 по-долу: 

 

Fig.3: Общ чертеж на котела: 
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A.4. Страни и участници в проекта 

Участваща страна 

(домакин) отбелязан като 

Страна домакин 

 

Частно и/или обществено 

дружество(а) участник в 

проекта (ако е приложимо) 

 

Отбележете, ако 

участващата Страна желае 

да бъде считана за участник 

по проекта (Да/Не) 

Р България (домакин)  

 

Свилоцел ЕАД (частно 

дружество) 

Не 

 

A.5. Публично финансиране на проектната дейност 

Няма публично финансиране използвано за финансиране на проекта. 

 

A.6. Фрагментиране (разбивка) на проектната дейност 

Според Анекс 13 на ЕВ 54 Доклад, "Ръководство на оценката на фрагментиране на SSC 

проектните дейности; версия 03", 
8
 предложения SSC PA е подходящ за използване на опростени 

условия и процедури за SSC PAs, ако няма регистриран SSC PA със същите участници по проекта, 

както в предложеното SSC PA. 

Няма регистриран SSC PA със същите проектни участници както в предложеното SSC PA. 

Следователно, предложената проектна активност не е елемент за фрагментиране на широко-

мащабна проектна дейност.  

SECTION B. Приложение на избраната одобрена базова линия и мониторингова 

методология 

 

B.1. Позоваване на методологията  

За определяне на базовата линия, методологията AMS-I.C./Version 20 от 01/06/2014г., 

"Индикативна опростена базова линия и мониторингова методология за избрана малко мащабна 

CDM проектна дейност категории - I.C. Производство на топлинна енергия със или без 

електричество" 
9
, се прилага одобрен от CDM Борд на изпълнителите, използвайки консервативни 

опции и данни, както са представени в следващия раздел. 

 

В допълнение се прилагат следните методологични инструменти в това PDD: 

 

 "Инструмент за калкулиране на базовата линия, проектни и/или редуцирани емисии от 

консумация на електричество" Версия 01. 

 "Инструмент за калкулиране на проектни или редуцирани емисии от изгаряна на фосилово 

гориво" Версия 03. 

 

Датата за приключване на проучването за базова линия е 22/05/2014г. 

 

B.2. Допустимост на проектна дейност  

  

Условие за приложимост в AMS-

I.C./Версия 20   

Съответствие на условието 

 

Тази методология обхваща технологии за Проектът за биомаса на Свилоза е инсталация 

                                                      
8
 http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/ssc/methSSC_guid17.pdf 

9 https://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/6EL4AG49US2S1DNH55Y4S7GDQFA2JF 
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възобновяема енергия, която снабдява 

потребители 
10

 с топлинна енергия, която 

замества използването на фосилово гориво. 

Тези единици включват технологии като 

соларни топлинни водонагреватели и 

сушилни соларни печки, енергия от 

възобновяема биомаса и други технологии, 

които осигуряват топлинна енергия, която 

замества фосиловото гориво. 

на котел за биомаса използваща възобновяем 

енергиен източник във формата на остатъци 

от биомаса получени в резултат на 

предварителна обработка на дървесината за 

производство на избелена крафт целулоза. 

 

В тази категория се включва когенерацията на 

база биомаса и тригенерационни системи. 

  

Не приложимо. 

Предложеният проект не е когенерация или 

тригенерационна система на база биомаса, 

защото генерира само топлинна енергия. 

Електрическата енергия за работата на котела 

и спомагателното оборудване се доставя от 

националната мрежа. 

Редуцирането на емисии от системата за 

когенерация на биомаса може да се повиши от 

следните дейности: 

(a) Електроснабдяване от мрежата; 

(b) Производство на електричество и/или 

топлинна енергия (пара или топлина) за 

консумация на място или за консумация от 

други съоръжения; 

(c) Комбинация от (а) и (b). 

Не приложимо. 

Предложения проект не е за система за 

когенерация на биомаса.  

 

Проектни дейности, които целят да 

модернизират или модифицират 

съществуващо оборудване за генериране на 

енергия от възобновяеми източници се 

включват в тази категория. 

Неприложимо 

Предложеният проект е ново оборудване. 

 

 

В случай на нови съоръжения (проекти на 

зелено) и проектни дейности включващи 

допълнения към капацитета  също се прилагат 

съответните изисквания свързани със 

сценария на базовата линия представен в 

"Общо ръководство за SSC CDM 

методологии" за Тип-II и тип-III Проекти на 

зелено/проектни дейности за повишаване на 

капацитета. 

 

Проектното оборудване се изгражда за 

снабдяване на съществуващият завод за 

целулоза с топлинна енергия под формата на 

индустриална пара, която в базовия сценарий 

се доставя от намиращия се в близост ТЕЦ 

Свилоза, изгарящ въглища. Капацитетът на 

инсталацията за производство на целулоза 

остава същия, така че количеството на 

топлинна енергия (пара) остава същото, както 

в базовата линия. В този смисъл няма да има 

добавяне на капацитет в сравнение със 

сценария на базовата линия. 

Общия инсталиран/номинален капацитет за 

генериране на топлинна енергия на 

проектното оборудване е равен на или по-

малко от 45MW топлинна енергия (виж 

параграф 9 за допустими граници за 

когенерация и тригенерационни проектни 

дейности). 

Инсталираният топлинен капацитет на котела 

за биомаса е 19.732 MW (топлина), което е 

по-малко от лимита от 45MW (топлинна 

енергия) споменат в методологията. 

Проекта не е когенерационна или 

тригенерационна система на база биомаса и 

не се генерира ел.енергия. 

За системи комбинирано изгаряне, общо Не приложимо. 

                                                      
10

Това е за жилищни, индустриални или търговски обекти. 
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инсталирания топлинен капацитет за 

генериране на енергия на проектното 

оборудване, при използване едновременно на 

фосилово и възобновяемо гориво, не трябва 

да надвишава 45 MW топлинна енергия (виж 

параграф 9 за допустими граници за проектни 

дейности за когенерация). 

Предложения проект не представлява система 

за комбинирано изгаряне. Котелът за биомаса 

използва само остатъци от биомаса като 

гориво. 

 

Прилагат се следните лимити за когенерация 

на биомаса и тригенерационни единици: 

(a) Ако проектната дейност включва 

емисионни намаления от общо топлинни и 

електро енергийни компоненти, общо 

инсталирания капацитет за генериране 

(топлина и електричество) на проектното 

оборудване не трябва да надвишава 45MW 

топлинна мощност. С цел калкулиране на 

този лимит на капацитета, фактора на 

превръщане от 1:3 ще се използва за 

превръщане на електрическата енергия в 

топлинна енергия (т.е. за проектни дейности 

за възобновяема енергия, максималния 

лимит от 15 MW(e) е еквивалентно на 

45MW топлинна мощност на съоръжението 

или инсталацията).  

(b) Ако редуцирането на емисиите на 

когенерационните проектни дейности е само 

за сметка на производството на топлинна 

енергия (т.е. няма натрупани редуцирани 

емисии от електрически компонент), общо 

инсталирания топлинен капацитет за 

производство на енергия на проектното 

оборудване на когенерационната единица не 

трябва да надвишава 45 MW топлинна 

енергия. 

(c) Ако редуцираните емисии на 

когенерационната проектна дейност са само 

за сметка на производството на 

електроенергия (т.е. няма натрупани 

редуцирани емисии от компонент топлинна 

енергия), общо инсталирания капацитет на 

ел.енергия на проектното оборудване на 

когенерационната единица не трябва да 

надвишава 15MW. 

Не приложимо. 

Предложеният проект не е за когенерация на 

биомаса или тригенерационна система. 

 

 

Ограниченията на капацитета в параграфи 7 

до 9 по-горе се прилагат и към двете - нови 

съоръжения и проекти за модернизация. В 

случай на проектни дейности, които включват 

добавяне на единици за възобновяема енергия 

към съществуващо оборудване за 

възобновяема енергия, общият капацитет на 

Предложената проектна дейност е изграждане 

на ново оборудване, което да замести 

индустриалната пара доставена по базовата 

линия от близко-разположения ТЕЦ Свилоза 

изгарящ въглища (Комбинирана централа за 

производство на топло и електроенергия). 

Инсталираната мощност на котела за биомаса 
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единиците добавен към проекта ще отговаря 

на ограниченията в капацитета в параграфи 7 

до 9 и трябва да бъде физически отделен от 

съществуващите единици. 

в проекта е 19.732 MW (топлинна енергия) 

както е специфицирано в Секция А по-горе и 

удовлетворява лимитите зададени от 

методологията. 

Ако се използва твърдо гориво за биомаса 

(т.нар.брикети), то трябва да се докаже, че е 

било произведено използвайки само 

възобновяема биомаса и всички проекти или 

редуцирани емисии свързани с неговото 

производство ще бъдат взети предвид в 

калкулациите на редуцираните емисии.  

 

Проектът използва остатъци от биомаса 

наречени отпадъчен материал от 

предварителната обработка на дървесина за 

производството на избелена крафт целулоза. 

Обосновка за биомасата използвана в проекта 

като "въозобновяема" е дадена по-долу. 

Проектните емисии поради предварителна 

обработка на биомасата се отчитат в 

калкулацията на редуцираните емисии. 

  

В случаите, когато участникът в проекта не е 

производител на обработваното гориво от 

твърда биомаса, участникът по проекта и 

производителя са обвързани с договор, който 

ще даде възможност на участника по проекта 

да извършва мониторинг на източника на 

възобновяема биомаса, за да отчете емисиите 

свързани с производството на биомаса от 

твърдо гориво. Такъв договор също така ще 

гарантира, че няма двойно отчитане на 

редуцираните емисии. 

Не приложимо. 

Собственикът на проекта е производителят на 

преработената биомаса от твърдо гориво. 

Горивото от биомаса е дървесни отпадъци 

(дървесни кори), произведени от 

"Свилоцел"ЕАД по време на обработката на 

дървесина за производството на целулоза. 

 

Ако електричеството и/или парата/топлината 

произведена от дейностите по проекта се 

доставя до трета страна, т.е. друг обект или 

обекти в рамките на проекта, ще трябва да се 

сключи договор между доставчика и 

потребителя(ите) на енергия, за да се 

гарантира че няма двойно отчитане на 

редуцирани емисии. 

Неприложимо. 

Индустриалната пара генерирана от котела за 

биомаса се използва от собственика на 

проекта за доставка на топлинна енергия до 

неговата собствена инсталация за 

производство на целулоза. Няма доставки на 

пара до трети страни или обекти в рамките 

или извън рамките на проекта. 

Ако дейността по проекта покрива и използва 

биогаз за производство на мощност/топлина и 

прилага тази методология на самостоятелна 

база, т.е. без да се използва Вид III компонент 

на SSC методология, всяко нарастване на 

емисиите появяващо се по време на 

извършването на проектната дейност 

(например физическо редуциране в анаеробен 

варилен котел, емисии от неефективност на 

горене) трябва да се вземат предвид като 

проектни или редуцирани емисии. 

Неприложимо. 

Проектната дейност не покрива или използва 

биогаз. Биомасата (дървесни отпадъци) се 

изгаря директно в котел за биомаса. 

 

Ако проектното оборудване включва фреони, 

тогава охладителят използван в проектния 

случай не трябва да има потенциал за 

разрушаване на озона (ПРО). 

Не приложимо.  

Проектната дейност не е тригенерационна 

инсталация и не съдържа охладители. 

 

Дейностите по генериране на енергия от 

биомаса на въглени са подходящи за 

приложение на методологията само ако 

въгленът се произвежда от възобновяеми 

източници на биомаса; 

Не приложимо. 

Проектната дейност не използва въглени, но 

директно изгаря дървесни отпадъци. 
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(a) Въгленът се произвежда в пещи 

оползотворяващи метан и съоръжения за 

унищожаване; или  

(b) Ако въгленът се произвежда в пещи не 

оборудвани за оползотворяване на метан и  

унищожаване, метановите емисии от 

производството на въглените ще се зачитат. 

Тези емисии ще бъдат калкулирани според 

процедурите описани в одобрената 

методология AMS-III.K. Алтернативно, 

консервативни стойности на емисионен 

фактор от рецензирана литература или от 

регистрирана CDM проектна дейност могат 

да бъдат използвани, при положение, че 

може да се покаже,че параметрите от тези са 

сравними например с източник на биомаса, 

характеристики на биомаса като влажност, 

съдържание на въглерод, вид на пещта, 

условия на работа като околна температура. 

В случаите, когато проектните дейности 

използват биомаса, получена от специални 

култури се прилагат условията на 

приложимост предписани в "Проектни 

емисии от култивирането на биомаса".  

Не приложимо. 

Проектната дейност използва възобновяема 

биомаса (дървесни отпадъци) от 

производството на целулоза. 

 

 

Предложеният проект използва само дървесни остатъци от предварителната обработка на 

дървесината използвана за производството на целулоза в инсталацията, собственост на 

притежателя на проекта. 

Според Анекс 18, ЕВ 23: Определение за възобновяема биомаса
11

:  

Биомасата използвана в проектната активност е "възобновяема", защото удовлетворява поне три 
условия определени в Регламента: 

Биомасата произлиза от горски площи. Основния продукт на Свилоцел ЕАД е избелена 

крафт целулоза от широколистна дървесина. За суровина се използва естествен продукт - 

дървесина добита от местни дървесни видове: бук, топола, дъб и акация. Свилоцел ЕАД 

притежава FSC сертификат 12  (FSC® C112486) за Верига на контрол и контролирана 

дървесина, която покрива стандарти  FSC-STD-40-004 V2-1 and FSC-STD-40-005 V2-1.  

Дървесината произхожда от местни български гори, които са обект на Закона за горите
13

. 

Този закон регулира публичните връзки свързани със запазването, управлението и 

експлоатацията на горските територии в Р България гарантирайки мултифункционален и 

устойчив мениджмънт на горските екосистеми. 

Като член на Европейския съюз, България е възприела всички правила и регулации 

издадени от Европейския съвет относно горските системи и горски мениджмънт. 

Всички дейности свързани с горския мениджмънт се наблюдават от Изпълнителна агенция 

по горите в България
14

. Бъдещото развитие на горския сектор в България е описано в 

Национална стратегия за развитие на горския сектор в РБългария 2013-2020
15

. 

                                                      
11

 https://cdm.unfccc.int/EB/023/eb23_repan18.pdf 
12

 http://www.svilosa.bg/web/files/texts/15/50.pdf 
13

 http://www.iag.bg/data/docs/ZAKON_ZA_GORITE.pdf 
14

 http://www.iag.bg/act/lang/2/cat/4/display 
15

 http://www.mzh.government.bg/MZH/en/ShortLinks/cross_compliance/Gorskisektor.aspx 
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Мениджмънта на горите в България е представен в Годишен доклад на земеделието за 

2012г.
 16

, стр.169, таблица IV.1: 

 
Таблица  IV.1. Приложение на условие за лесовъдски дейности в държавни горски области през 2011г. 

 

Лесовъдски дейности 
 

План 
 

Доклад Разходи 
бюджет+ 

икономическа 
активност, 

хил.лв. 

1. Събиране, добив и покупка на семена: тонове 
 

24.7 23.7 181.78 

2. Производство на залесителни семена: милиони 
 

18.3 23.3 2 796.61 

3. Подготовка на почва за залесяване - хектари  
 

1 542.5 1 603.0 3 436.86 

4. Цялостна подготовка на почва - хектари  
 

 364.6  
5. Залесяване в SFA- хектари 
 

1 424.5 1 498.3 1 646.04 

6. Попълване на реколтата - хектари  
 

624.8 633.5 541.47 

7. Култивационни култури - хектари 
 

12 172.3 9 281.4 2 840.76 

8. Ограждения на реколтата: хиляди линейни метри  18.02 13.1 31.33 
9. Очистени райони за залесяване - хектари  270.7 280.9 115.66 

Средна норма на захванали се култури    - 1 година 

- 2 години 
- 3 години 

 77.4%  
 81.2%  

 82.0%  
 
Източник: Министерство на земеделието и храните  

 

1. Биомасата използвана като гориво по проекта е остатъчна биомаса. Насипния дървен 

материал се използва за производството на избелена крафт целулоза и остатъка от процеса 

на предварителната обработка - кори, стърготини, дървесни стърготини се използват като 

гориво от котела за биомаса. 

 

Fig.4: Съхранение на дървесина преди корообелване 

 

 
 

Fig.5: Инсталация за сухо корообелване 

                                                      
16

 http://www.mzh.government.bg/MZH/Documents/reports.aspx 
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Fig.6: Биомаса след корообелване  

 

 
 

 

Fig. 7: Система за подаване на гориво към котела 
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2. Биомасата е фракция не-фосилово гориво на индустриални отпадъци. Използваната 

биомаса е резултат от корообелването на дървени трупи използвани като източник за 

производство на целулоза и при отсъствие на проекта ще бъде депонирана на 

индустриално депо за отпадъци, каквато е била практиката преди прилагането на проекта. 

 

B.3. Граници на проекта  

Парниковите газове и източници на емисии се определят от активността на проекта и сценария на 

базовата линия. Като резултат, границите на проекта за Котел за биомаса на Свилоза са показани 

на фигурата по-долу: 

 

 
Fig. 8: Граници на проекта 

 

На база границите на проекта и действието на проектната активност, парниковите газове и 

източници на емисии включени в или изключени от границите на проекта са показани в таблицата 

по-долу: 
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Таблица 6: Източници на емисии включени в или изключени от границите на проекта 

 

 Източник Газ Включен? Определение/Описание 

Базова 

линия 

Фосилово гориво - 

изгаряне  

 

 

Електроцентрала 

 

 

CO2 Да 

CO2 емисии от 

генериране на топлинна 

енергия от изгаряне на 

фосилово гориво от 

електроцентрала се 

заменят в резултат на 

проектната дейност. 

CH4 Не 

CH4 емисии не се 

отчитат в проекта за 

опростеност. 

N2O Не 

По-малки източници на 

емисии изключени от 

методологията. 

Дейност 

по проекта  

Project 

Activity 

Емисии поради 

консумация на 

електро енергия от 

енергийната система 

за предварителна 

обработка на 

дървесни остатъци 

(биомаса) и действие 

на проектното 

оборудване. 

 

  

CO2 Да 
Основен източник на 

проектни емисии. 

CH4 Не 

Източник на по-малки 

емисии и изключени от 

методологията в 

конкретния случай. 

Проектът не е 

геотермален. 

N2O Не 

Източник на по-малко 

емисии изключен от 

методологията. 

 

 

B.4. Установяване и описване на сценарий базова линия 

Според методологията AMS-I.C, версия 20, която се използва от проекта за възобновяеми 

енергийни технологии, които заместват технологии използващи фосилови горива, опростената 

базова линия е консумацията на гориво на технологиите, които ще бъдат използвани при липса на 

проектна активност, часовете емисионен фактор за фосиловото гориво, което ще бъде заменено. 

Проектното оборудване не съществува преди прилагането на проекта. 

Проектът генерира само термална енергия, така че никаква ел.енергия не се трансферира от 

проекта към националната мрежа.   

Преди приложението на проекта "Свилоцел"ЕАД използва индустриална пара доставена от 

местната електроцентрала за комбинирано производство на топло и електроенергия (ТЕЦ) 

Свилоза, която използва вносни въглища като гориво. При липса на проект "Свилоцел" ще 

продължи да използва пара произведена от ТЕЦ, тъй като няма друг по-подходящ ресурс в 

областта. Чрез използване на възобновяема отпадна дървесна биомаса като гориво, котела на 

биомаса замества фосиловото гориво (въглища) използвани от електроцентралата по базова линия. 

Тъй като по базова линия ТЕЦ е все още в експлоатация, ефективността ще бъде калкулирана като 

общо произведената годишна енергия през последните три години използвайки исторически данни 

както са описани в параграф 25 от AMS-I.C, версия 20 (общо генерирано електричество и общо 

пара/ извлечена топлина разделени от стойността на топлинна енергия на използваното гориво). 
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B.5. Доказване на допълнителност 

 

Първоначално предположения проект е бил разработен и регистриран като проект СИ и е 

публикуван на страницата на РКОНИК под номер ID No BG1000163
17

. Проектът СИ е бил 

успешно валидиран и неговата допълнителност е била одобрена от TUV SUD с Потвърдителен 

доклад No 67962/2002-10-04
18

. 

 

Допълнителността на проекта е била демонстрирана със специален Доклад изготвен от Световната 

банка, No 25098-BUL, официално издаден на 8 септември 2003. Докладът е бил именуван 

"Документ за оценка на проект относно покупката на емисионни намаления предложен от 

Прототипния карбонов фонд”
19

. Драфт версия на доклада е издадена на предложилия проекта през 

септември 2002
20

. Проучването е основата за позитивната детерминация и одобрение на 

допълнителността на проекта от TUV SUD с потвърдителен доклад No 67962/2002-10-04. 

 

Независимо от това, собственикът на проекта ще докаже своята допълнителност отново, като има 

предвид най-новата версия на инструментите и насоките за допълнителност.  

В съответствие с "Насоките за доказване на допълнителност на малки проекти" версия 09.0 (с 

предишно наименование "Приложение А на Анекс Б от опростените модалности и процедури за 

малки CDM проектни дейност версия 08”)
21

 и “Най-добри примерни необвързващи практики за 

доказване на допълнителност за SSC проектни дейности”
22

, Участниците в проекта трябва да 

предоставят обяснение, което да докаже че проектната дейност не би била реализирана така или 

иначе поради най-малко една от следните бариери:  

(a) Инвестиционна бариера: финансово по-надеждна алтернатива за проектната дейност би 

довела до повече емисии;  

(b) Технологична бариера: много по-слабо напреднала технологична алтернатива за 

проектната дейност включва ниски рискове поради несигурността от изпълнение или по-

ниския пазарен дял на нова технология възприета за проектната дейност и това би довело 

до повече емисии;  

(c) Бариера поради преобладаващата практика: преобладаващата практика или 

съществуващите регулаторни или политически изисквания би довело до изпълнение на 

технология с повече емисии;  

(d) Други бариери: без проектната дейност, поради други специфични причини установени от 

участника в проекта, такива като институционални бариери или ограничена информация, 

управленски източници, организационен капацитет, финансови източници или капацитет 

за абсорбиране на нови технологии, емисиите биха били повече. 

 

Инвестиционната бариера е избрана да демонстрира допълнителност по проектната дейност и 

"Инструмент за доказване и оценка на допълнителността" - версия 07.0.0. е приложима. 

Методологията изисква определени стъпки да се следят: 

 

Стъпка 1: Идентифициране на алтернативи за малки проектни дейности съответстващи с 

настоящите закони и наредби 

 

 

 

 

                                                      
17 http://ji.unfccc.int/JIITLProject/DB/ASKDPSK8ARA1APZGEW4VUXH080HYP2/details 

18 http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/HAN6X4RWSQBP73MDTKJ50L82CYUZF1 

19 http://www-
wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/12/24/000012009_20031224101428/Rendered/PDF/2509810paper.pdf 

20
 Prototype Carbon Fund – Baseline Study on the Biomass boiler in Svilosa Project 

21 http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/ssc/methSSC_guid05.pdf 
22 http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan34.pdf 

http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/ssc/methSSC_guid05.pdf
http://cdm.unfccc.int/EB/035/eb35_repan34.pdf
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Под-стъпка 1a: Дефиниране на алтернативи за проектната дейност 

 

При липса на предложената проектна дейност, достоверните и правдоподобни проектни 

алтернативи за предложената проектна дейност са както следва: 

 

Всички възможни реалистични алтернативи относно проектната дейност които биха могли да 

снабдят завода с топлинна енергия са посочени по-долу: 

 

Алтернатива A: Предложената проектна дейност не е предприета като VER Проектна дейност; 

Алтернатива B: Продължаване на настоящата ситуация (доставка на пара от ТЕЦ Свилоза) 

Алтернатива C: Топлинна енергия доставяна от ново изградена топлоцентрала на изкопаеми 

горива;   

Алтернатива D: Топлинна енергия доставяна от ново изградена топлоцентрала работеща на 

възобновяема биомаса различна от използваната в проекта.  

 

Не могат да бъдат установени други алтернативи по проектната дейност, свързани с технологията 

прилагана и приложима при настоящите специфични условия.  

 

Алтернатива A: Предложената проектна дейност не е предприета като VER Проектна дейност 

 

Тази алтернатива е достоверна и реалистична, но би довела до влошени финансови резултати. В 

този случай проекта не би достигнал IRR бенчмарк без приходи от VER.  

 

Алтернатива B: Продължаване на настоящата ситуация (доставка на пара от ТЕЦ Свилоза)  

 

Тази алтернатива е и достоверна и реалистична. ТЕЦ Свилоза, който е доставял топлинна енергия 

е все още в експлоатация и е възможно да доставя технологична пара за котела за биомаса.  

 

Тази алтернатива е била избрана като сценарии на базовата линия, тъй като тя кореспондира със 

случая "бизнес както обикновено", където продължаването на работата на съществуващия ТЕЦ на 

въглища не е свързано с някакви значими допълнителни инвестиции.  

 

Алтернатива C: Топлинна енергия доставяна от ново изградена топлоцентрала на изкопаеми 

горива   

 

Тази алтернатива е достоверна, но не е реалистична. Цената на въглищата е най-ниска на пазара, 

но от друга страна въглищата като гориво са доста неприемливи от екологична гледна точка. 

Разрешително за строеж от РИОСВ и Общината може да се издаде само в случай че нормите за 

качеството на въздуха от Наредба 1/2006 са спазени. Това е възможно само с инсталирането на 

допълнително скъпо оборудване (например инсталация за очистване на SO2 ).  

 

Ето защо цената на нова парна централа на въглища би станала много скъпа. Очевидно е че 

алтернативата за изграждане на нова местна централа на въглища не е разумно от икономическа 

гледна точка. Следователно, тази алтернатива не е обсъждана.  

 

От друга страна няма възможност за използването на друг тип изкопаеми горива (например 

природен газ или мазут) поради следните причини:  

- Няма инфраструктура за доставка на природен газ налична в региона и няма планове за 

изграждането на такава инфраструктура. Изграждането на линия за доставка на газ със 

собствени пари на Свилоцел би било много скъпо и икономически не е възможна опция.  

- Използването на мазут като гориво би срещнало същите бариери като въглищата и в 

допълнение е много по-скъпо. Следователно тази алтернатива не е взета в предвид.  
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Алтернатива D: Топлинна енергия доставяна от ново изградена топлоцентрала работеща на 

възобновяема биомаса различна от използваната в проекта  

 

Тази алтернатива е достоверна, но не е реалистична, тъй като не са налични други финансово 

надеждни източници на възобновяема биомаса. Остатъците от отпадната биомаса които се 

генерират в процеса на подготовка на целулозата са единствените налични и достъпни източници 

за оползотворяване в предложена проектна дейност. Би било възможно да се импортира биомаса 

от друг източник или да се използва различен вид биомаса извън границите на проекта, но тази 

опция ще увеличи оперативните разходи значително, поради по-високите цени на алтернативната 

биомаса. Следователно тази алтернатива не е взета под внимание.     

 

Това оставя Алтернатива А и Алтернатива В като надеждни и реалистични и възможни за 

последващо обсъждане.  

 

Под-стъпка 1b: Съответствие със задължителните закони и нормативи 
 

Реализацията на проекта не се изисква от българското законодателство и не е предмет на 

специални решения от българското правителство.  

 

Гореспоменатите алтернативи са изцяло в съответствие със задължителните закони и нормативи в 

България.  

 

Според Алтернатива А може да се подчертае, че през последните години българското 

правителство предприема специални грижи и усилия относно развитието на законодателството за 

ВЕИ. През април 2011 бе приет Законът за енергия от ВЕИ - SG 35/03.05.2011
23

. Този документ 

първоначално засяга насърчаването на производството на енергия базирано на ВЕИ и 

комбинираното производство на енергия, но без всякакви изисквания за задължително изпълнение 

на проекти. За съжаление, подпомагащата схема чрез преференциални цени е възможна само за 

централи на биомаса, които произвеждат електроенергия. Тъй като проектната дейност е свързана 

само с генериране на топлоенергия за вътрешните нужди на завода, тези инициативи не са 

налични за нея.  

В изпълнение на процедурите за разработване на проекта, предложения проект е изцяло в 

съответствие със законите и нормативните документи в България, а именно Законът за енергия от 

ВЕИ и Енергийния закон
27

. 

  

Цялото съществуващо оборудване за генериране на топлоенергия чрез използването на въглища 

според Алтернатива В е в съответствие с настоящето законодателство (Закони, Наредби, Правила, 

Заповеди и Лицензии).  

 

Няма съществуващи или в процес на разработка законови норми които биха могли да 

възпрепятстват или да спрат работата на ТЕЦ Свилоза.  

 

Настоящата нужда от топлоенергия в Свилоцел може изцяло да се покрие от съществуващия ТЕЦ 

при липса на проектна дейност.  

 

Изход от стъпка 1b: Алтернатива А и Алтернатива В са реалистични и надеждни алтернативни 

сценарии към предложената проектна дейност и са в съответствие с българското законодателство 

и наредби. Предложената проектна дейност не е единствената, която е в съответствие с 

българските закони и наредби и може да бъде допълнителна.  

 

                                                      
23

 http://www.mi.government.bg/en/library/zakon-za-energiyata-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-167-c25-m258-1.html 
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Стъпка 2: Инвестиционен анализ 

 

Целта на тази стъпка е да определи дали предложената проектна дейност не е: 

(a) Икономически или финансово най-атрактивна; или  

(b) Икономически или финансово изпълнима, без приходи от продажбата на сертифицирани 

емисионни намаления (CERs).  

Последната версия на "Насоки за оценка на инвестиционен анализ" версия 05.0
24

, налична на 

страницата на РКОНИК, ще бъде взета под внимание при прилагането на тази стъпка.  

 

Под-стъпка 2a: Определяне на подходящия метод за анализ 

 

Проектната дейност не генерира директни финансови ползи други освен очакваните приходи 

свързани с VER, но изразходва финансови ресурси, необходими за закупуването на топлинна 

енергия от ТЕЦ-а в базовата линия, който би доставял на завода топлинната енергия при липса на 

проектна дейност. Следователно, Опция I: Обикновен анализ на разходите не е приложим. 

Идентифицираната Алтернатива А не генерира икономически ползи чрез правенето на разходи за 

закупуване на топлинна енергия от базовата ТЕЦ, но не генерира никакви приходи от VER. 

Алтернатива В е всъщност сценарии "Бизнес както обикновено" и представя продължаване на 

настоящата ситуация и не генерира никакви финансови или икономически ползи.  

 

От оставащите опции Собственикът на проекта е избрал опция III - бенчмарк анализ  

 

Под-стъпка 2b: Опция III: Прилагане на бенчмарк анализ 

 

Тази стъпка препоръчва идентифицирането на финансов индикатор, като IRR, най-подходяща за 

проектния тип и в контекста на вземането на решения. Собственикът на проекта е избрал IRR на 

проекта като най-подходящ финансов индикатор, тъй като той дава най-добра идея за доходността 

на инвестицията или проекта. IRR на проекта ще бъде изчислена след таксите/данъците. От друга 

страна другата алтернатива за проекта е на практика да не се инвестира и съобразно Насоките за 

инвестиционен анализ, препоръчителният индикатор в този случай е IRR. Инвестицията не 

разглежда използването на заем и ще бъде реализирана със собствен капитал, така че на практика 

изчисленото IRR е обективно IRR.     

 

Базата за сравнение (бенчмарка) ще бъде определен съобразно Насоките, които предполагат 

използването на коефициенти от правителствени облигации, увеличени/повишени чрез подходяща 

премия за риск. Във връзка с това, базата за репер е изчислена в съответствие с Ценови модел на 

капиталовите активи (CAPM)
25

, който представлява очакваната възвръщаемост след данъци също. 

CAPM предполага също формулата по-долу за изчисляване на дисконтов процент (с други думи 

база за сравнение):  

 

E(Ri) = Rf + βi (E(Rm) – Rf)  
 

Където 

E(Ri)   е очаквана възвръщаемост на капиталовите активи; 

Rf           е безрисков коефициент на лихвата, като лихва произтичаща от правителствени  

 облигации;  

βi          бета коефициент е чувствителността на възвръщаемостта на актива към   

 възврщаемостта на продажбите; 

                                                      
24

 http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/reg/reg_guid03.pdf 
25http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_asset_pricing_model for the definition of CAPM 
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E(Rm) – Rf  е известен като пазарна премия или премия за риск (разликата между очакваната 

норма на възвръщаемост от продажбите и безрисковия коефициент на 

възвръщаемост). 

 

Безрисков коефициент (Rf) 

 

Безрисковият коефициент е получен от българските правителствени облигации чрез най-дългия 

падеж, в момент на вземане на инвестиционно решение което е определено на 31 октомври 2002 

(писмо от Свилоза до СБВР с приемането на иницииране на консултации за предварителния 

документ). 

 

Правителствени облигации с най-дълъг падеж от 10 години са били издадена на първичния пазар 

през юли 2002
26

 и са достигнали 8.84% което може да се смята като стойността на безрисковия 

коефициент. 

 

Бета коефициент (βi) 

 

През 2002 компаниите, търгуващи на Софийската стокова борса са доста малко и е малко по-

трудно да се изчисли бета коефициента правилно. Ето защо този коефициент е изчислен при 1.0, 

което означава че собственикът на проекта ще очаква възвръщаемост равна на възвръщаемостта от 

продажбите. Тази оценка е консервативна от финансова гледна точка.  

 

Пазарна премия за риск (E(Rm) – Rf) 

 

За да се изчисли Пазарната премия за риска на Турция, независимо проучване на Aswath 

Damodaran – Stern of Business (New York University)  е използвано. Проучването предлага оценка 

на пазарния риск за различни страни, в съответствие с техния кредитен рейтинг тъй като 

определената пазарна премия за риска на България в момента на вземане на инвестиционно 

решение (31 октомври 2002) е 9.0%, изчислена на база на кредитен рейтинг В1 даден на България 

от Stern School of Business.
27

 

 

Накрая, съответните дисконтови нива (база за сравнение) са изчислени както следва: 

 

8.44% + 9,00% * 1.0 = 17.44% 

 

 

Горният дисконтов процент може лесно да се счете за консервативен, тъй като общата премия на 

риска на страната изчислена от проф. Damordan за България в същата таблица посочена по-горе е 

13.51%, което е значително по-високо от приетата премия за риск на страната от 9.0%. 

 

 

Под-стъпка 2c: Изчисляване и сравнение на финансовите индикатори 

 

                                                      
26 

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbnb.bg%

2Fbnbweb%2Fgroups%2Fpublic%2Fdocuments%2Fbnb_download%2Fs_ir_interestrates_a3_bg.xls&ei=AzJ2U5rlJZPL0AWPv4HACQ&usg
=AFQjCNHvI3lHG0KmFmzfVedGCdEvhFBC0g&bvm=bv.66699033,d.bGE 

27 

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stern.

nyu.edu%2F~adamodar%2Fpc%2Farchives%2Fctryprem02.xls&ei=sTR2U6yaNKSW0AXayIHADg&usg=AFQjCNFJg8FmSin0IF11SAgsS4m

p7QJzKA&bvm=bv.66699033,d.bGE 
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Калкулациите на IRR oт проекта по-долу разкриват факта, че проектът не е финансово атрактивен. 

Следователно, приходите от въглеродни емисии са от голямо значение за проекта.  

 

Допусканията посочени в този анализ са очертани по-долу:  

 

- Всички инвестиционни разходи са финансирани с капитал.  

- Инвестиционният период е оценен на една година при финансова приложимост.  

- Инвестиционният анализ е изпълнен за над 25+1 годишен период, който е техническия 

времеви цикъл на проекта плюс фазата на изграждане. Това следователно включва 

инвестициите направени от собственика на проекта плюс фазата на изграждане (1 година) 

и оперативни разходи заедно с периода на инвестиционен анализ.  

- Обективна IRR на проектния паричен поток е била изчислена.  

- Стойност на данъка от 23.5% е приложен за проекта, в съответствие с българския 

корпоративен данък в момента на вземане на решение за инвестиция
28

. 

- Периодът на амортизация за оборудването е допуснат в съответствие със закона за 

корпоративния данък в България за 2002, Таблица за нивата на амортизация
29

 за 25 години;   

- Справедливата стойност на активите е 0 в края на периода на инвестиционен анализ; 

- В момента на вземането на решение за инвестиране (31 октомври 2002) настоящия 

собственик на проекта е бил собственик на ТЕЦ-а от базовата линия, който е доставял 

технологична пара на завода за целулоза и разходите за топлинна енергия не са били 

калкулирани и осчетоводявани. Изпълнението на проекта би довело до замяна на 

определено количество въглища, използвани за гориво в ТЕЦ и определено количество 

икономически спестявания, които са определени в Доклад на Световната банка - 

Прототипния карбонов фонд
30

 който е на практика Предпроектно проучване на проекта. 

Тези икономии са изчислени в анализа на приходите от проекта. 

- Приходите от GS VER са изключени от анализа.    

 

 

Таблица 7: Начални параметри 

 

Параметър Единица Стойност Референция 

Инсталирана мощност на 

котела 

MW 14 

Доклад на Световната банка - 

Прототипен карбонов фонд No 25098-

BUL (проект) 

Наличност (фактор на 

натоварване на завода) 

ч/г 8370 

Доклад на Световната банка - 

Прототипен карбонов фонд No 25098-

BUL (проект) 

Годишна генерирана 

енергия 

MWhth 117,000 

Доклад на Световната банка - 

Прототипен карбонов фонд No 25098-

BUL (проект) 

Общо инвестиция 

USD 2,750,000 

Доклад на Световната банка - 

Прототипен карбонов фонд No 25098-

BUL (проект) 

Количество въглища 

спестени от проекта 

т 22,500 

Доклад на Световната банка - 

Прототипен карбонов фонд No 25098-

BUL (проект) 

                                                      
28 

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbizines.dir.
bg%2Fzakoni%2Fzkpo.htm&ei=Azl2U-P3Nail0QW9koHICA&usg=AFQjCNGit3kqsfah74BN6L3h13LJztYehg&bvm=bv.66699033,d.bGE 
29

 http://www.nap.bg/page?sId125fsL=3&sId125dsA=2014&id=34&textMode=0 
30

 http://www-

wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/12/24/000012009_20031224101428/Rendered/PDF/2509810paper.pdf 
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Цена на въглищата 

USD/MWh 4.75 Доклад на Световната банка - 

Прототипен карбонов фонд No 25098-

BUL (проект) 
USD/т 33.0125 

Разходи за поддръжка и 

ремонт 

USD 240,000 

Доклад на Световната банка - 

Прототипен карбонов фонд No 25098-

BUL (проект) 

Период на амортизация 
години 25 

Закон за корпоративния данък в България 

(2002)  

Корпоративен данък 
% 23.5 

Закон за корпоративния данък в България 

(2002) 

Продължителност на 

финансовия анализ (години) 

 26 

Колкото е разрешено в Ръководството за 

оценка на инвестиционен анализ, версия 

05 

Обменен курс US$/BGN 
 1.9948 

Българска народна банка - среден курс за 

септември 2002 

База за репер (%)  17.44 Изчислено  

 

На база на посочените по-горе параметри за капитала нормата на възвръщаемост на инвестицията 

на проекта е била изчислена на 14.40%, което е значително по-ниско от репера 17.44 % и това 

прави проекта финансово неатрактивен без приходите от продажби на въглеродни емисии от ЗС.  

 

Под-стъпка 2d: Анализ на сензитивността 

 

Анализ на сензитивността е бил приложен за годишните оперативни разходи, инвестиционните 

разходи, генерирането на топлинна енергия и цената на въглищата.  

 

Всички четири параметри представляват дял от повече от 20% от приходите и разходите от 

проекта, което е изискване на Насоките на инвестиционния анализ, версия 05 за параметрите, 

които трябва да се верифицират.  

 

Годишните оперативни разходи на котела за биомаса в Свилоза са били определени в Доклад на 

Прототипния карбонов фонд на Световната банка на база на предвидения персонал - 15 човека и 

цялостните разходи за поддръжка и ремонт на ТЕЦ, който снабдява завода с технологична пара, 

както и опита на Световната банка при подобни проекти.  

 

Таблица 8:  Сензитивност на вариацията при годишните разходи за поддръжка и ремонт 

 

 

Сензитивност на IRR с годишните разходи за поддръжка и ремонт 

Промяна в % 
-10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 

Без VER 
15.12 14.76 14.40% 14.03 13.66 

 

Както е посочено, дори 10% намаление на разходите за поддръжка и ремонт не могат да накарат 

проекта да достигне до репера. За да достигне норма на възвръщаемост (IRR) от 17.40%, разходите 

за поддръжка и ремонт трябва да се намалят с 48% което не е вероятно да се случи, имайки 

предвид че тези разходи се очаква да се увеличават през времето, а не да намаляват.   

 

Прилагайки вариации при инвестиционните разходи, обхватът е бил обмислен да е в диапазона от 

+10% и –10% с 5% стъпка както е препоръчано в "Инструмент за доказване и оценка на 

допълнителност" версия 07.0.0, произтичащата норма на възвръщаемост на собственият капитал е 

показана в таблица 10 по-долу:  

 

Таблица 9:  Сензитивност на вариацията при инвестиционните разходи 



UNFCCC/CCNUCC 

 

CDM – Executive Board  Page 23 

 

 

 

Сензитивност на IRR с инвестиционните разходи 

Промяна в % 
-10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 

Без VER 
16.07 15.19 14.40% 13.58 12.90 

 

Както е посочено в таблица 10 проектът е сравнително по-сензитивен към увеличение на 

инвестиционните разходи и с 10% намаление на IRR достига 16.07%, което е все още по-ниско от 

репера от 17.44%. За да се постигне репера, инвестициите трябва да се намалят с 17%, което не е 

вероятно да се случи. Прилаганата технология е сравнително нова в България и предложеният 

проект на практика е първият по рода си в страната. Видът на оборудването, което ще се доставя е 

сравнително ново за пазара, което не дава възможност за договаряне на по-ниска реалистична 

цена.  

 

Вариации при генерирането на топлинна енергия са били приложени при диапазона от +10% и –

10% с 5% стъпка. Инвестиционният анализ на проекта е базиран на факта, че проектът не генерира 

директни приходи, а всъщност води до намаляване на въглищата в базовия ТЕЦ. Икономиите 

директно зависят от генерирането на топлинна енергия от проекта и цената на въглищата. На 

практика влиянието на цената на въглищата е на същото ниво и процент както влиянието на 

генерирането на топлинна енергия - генерирането на енергия е директно свързано с количеството 

спестени въглища, както и количеството на икономии/приходи е директно свързано с цената на 

въглищата с негативна връзка - по-високата цена на въглищата, по-високите условни приходи от 

проекта и съответно по-високата норма на възвръщаемост.  

 

Както е посочено в таблица 10 по-долу, увеличение в цената на въглищата или генерираната 

енергия води до увеличение на нормата на възвръщаемост до15.51%, което е все още под репера. 

За да се достигне репера количеството на генерирана енергия или цената на въглищата трябва да 

се увеличи с най-малко 14%. Няма голяма вероятност това да се случи поради следните причини:  

- Капацитетът на котела за биомаса и генерираната енергия са оптимизирани на база на 

количеството дървесни отпадъци налични на площадката и генерирани от завода за 

целулоза. Това количество е ограничено до определена степен и не позволява значително 

увеличение на капацитета.  

- По време на вземане на решението за инвестиция ТЕЦ е имал дългосрочен 10-годишен 

договор за доставка на въглища при фиксирана цена от 4.75 $/MWh и не е обосновано да се 

очаква значително увеличение на цената след този период.   

 

Table 10: Сензитивност към вариация при генериране на топлинна енергия  

 

 

IRR сензитивност с генериране на топлинна енергия 

Промяна в % 
-12.0% -5.0% 0.0% 5.0% 12.0% 

Без VER 
12.11 13.26 14.40% 14.69 15.51 

 

Table 11: Сензитивност към вариация в цената на въглищата 

 

 

IRR сензитивност с продажни цени на ел.енергията 

Промяна в % 
-10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 

Без VER 
12.11 13.26 14.40% 14.69 15.51 

 

Гореспоменатата база за сравнение и придружаващия я анализ на сензитивността разкриват факта, 

че проектът не може да достигне или надмине очакванията на IRR репера. В случай на 10% 

намаление на инвестиционните разходи, най-високото обективно IRR без VER 16.07% е 
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постигнато и това е все още по-ниско от репера от 17.44%. следователно, проектът не е финансово 

атрактивен без приходи от VER.  

 

Основните данни при разработването на инвестиционния проект и кандидатстването за CDM са 

резюмирани в таблицата по-долу:  

 

Таблица 12: Основни данни от развитието на проекта 

 

Дейност Дата  

Писмо за намеренията, изпратено до ПСФ 03 септември 2001 

Предварително проучване на базовата линия, изготвено от СБ - ПСФ септември 2002 

Издаване на позитивен потвърдителен доклад No 67962 за проекта СИ 

от Tuev Sued 

04 октомври 2002 

Писмо от Свилоза до МБВР с приемане на първоначални консултации 

за предварителния документ  

31 октомври 2002* 

Издаване на писмо за одобрение за проект СИ чрез българското 

правителство 

25 февруари 2003 

Подписване на ЕРПА с МБВР за сметка на ПСФ  24 септември 2003 

Старт на работата на котела за биомаса и стартиране на кредитния 

период на проекта СИ  

01 януари 2004 

Издаване на декларация за одобрение от Холандия за проекта СИ 15 октомври 2009 

Край на кредитния период по СИ 31 декември 2012 

*Тази дата се смята за дата на вземане на решение за инвестицията 

 

Стъпка 4: Анализ на общите практики 

 

Проектната дейност е идентифицирана като дейност с малък обхват, ето защо анализ на общите 

практики не е необходим.  

 

 

B.6. Емисионни намаления 

B.6.1. Обяснение на изборите на методология 

 

Базовата линия на проекта е била създадена чрез използване на официалната методология AMS I.C 

/ версия 20, с наименование "Генериране на топлинна енергия с или без електричество"
31

 както е 

одобрена от Изпълнителния борд на Механизъм чисто развитие. Мониторинговата методология на 

която сме се позовали в AMS I.C / версия 20 се прилага, за да се направи плана за мониторинг.  

 

Проектните емисии, базовите емисии и емисионните намаления са изчислени както е посочено в 

методологията.  

 

Базови емисии 

Според AMS-I.C /версия 20, параграф 24: За технологии свързани с възобновяема енергия, които 

изместват технологии използващи изкопаеми горива, опростената базова линия е консумацията на 

горива от технологиите, които биха били използвани при липсата на проектна дейност, определя 

емисионен фактор за изместените изкопаеми горива:  

22 ,,,,, *)( COFFthermalBLythermalyCOthermal EFEGBE   (1) 

                                                      
 
31

 http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/JSEM51TG3UVKADPA25IPUHXJ85HE8A 
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Where: 

yCOthermalBE ,, 2
 Базовите емисии от пара/топлина изместена от проектната дейност през 

годината y (tCO2) 

ythermalEG ,  Нетно количество пара/топлина доставена по проекта през годината y (TJ) 

2, COFFEF  Емисионният фактор на CO2 от изкопаемите горива, който би бил използван 

в завода получен от надеждни местни или национални данни, ако са 

налични, алтернативно, може да се използва IPCC емисионен фактор по 

подразбиране (tCO2/TJ)  

thermalBL ,  Производителността на завода, използващ изкопаеми горива, който би бил 

използван при липса на проектна дейност 

Тъй като проектът е бил реализиран преди прилагането на регистрацията по Златен стандарт и 

проектът е бил регистриран като проект Съвместно изпълнение, параграф 25 от методологията ще 

се използва и калкулациите за базовата линия ще се базират на исторически данни за използваната 

енергия (въглища) и производството на пара на завода от базовата линия за три години преди 

очакваната дата на регистрация на проекта по Златен стандарт. Данните от последните три години 

на Протокола от Киото (2010, 2011 & 2012) ще бъдат използвани като база. 

Използваният в базовата линия завод е Топло-електро централа , която е доставяла топлинна 

енергия на местните консуматори в комбинация с генерирането на електрическа енергия доставяна 

на Националната електрическа компания. В този случай топлинната ефективност на ТЕЦ-а от 

базовата линия ще се определи според параграф 39 на AMS-I.C,ver.20:, ефективността трябва да се 

калкулира като общото годишно количество енергия генерирано през последните три години 

използвайки исторически данни както е описано в параграф 25 (общото количество генерирана 

енергия и общото количество пара/топлина отделена от топлинната енергийна стойност на 

използваното гориво).  

Сценарият на базовата линия кореспондира с параграф 28 на AMS-I.C,ver.20 (d): Електричество и 

топлинна енергия (пара/топлина) се произвежда от когенерационна или тригенерационна единица, 

използваща изкопаеми горива (с възможност за износ на електричество към мрежата/друго 

техническо приспособление и/или топлинна енергия към други технически приспособления).  

Базовият ТЕЦ Свилоза е част от Европейската схема за търговия с емисии и е задължен от 

законодателството в България да представя верифицирани годишни доклади за емисии на 

парникови газове генерирани по време на неговата дейност. Докладите са публикувани на 

страницата на Изпълнителната агенция по околна среда
32

. Докладите съдържат всички основни 

данни свързани с дейността на централата, включително количество на генерирана 

електроенергия, топлинна енергия доставена до клиентите, изкопаеми горива консумирани през 

годината, емисионен фактор на използваните изкопаеми горива, общо нетно количество топлинна 

енергия генерирана от изгарянето на изкопаемите горива, и др. Докладите са верифицирани от 

независим орган, сертифициран да извършва валидации и  верификации на инсталации свързани с 

ЕСТЕ, и механизми МЧР (CDM) и СИ. В докладите издадени от базовия ТЕЦ Свилоза за 2010, 

2011 & 2012 е посочено следното. 

 

Таблица 14: ТЕЦ Свилоза - верифицирани исторически данни за активността 

 

  Въглища Мазут  Ел.енер Industrial ЕФ ЕФ Претегле Топлинн

                                                      
32

 http://eea.government.bg/eea/main-site/bg/rr/r-te/dokladi-2r.html 
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  Топлинна 

енергия 

Топлинна 

енергия 

гия към 

мрежа 

steam 

delivered  

въглищ

а 

мазут н ЕФ а 

ефективн

ост 

Desig

nation EHBL 
ECBL,grid EGBL     

  TJ бруто TJ бруто MWh MWh tCO2/TJ tCO2/TJ tCO2/TJ % 

2010 

6,943 19 

548,839 91,105 95.94 76.59 95.89 36.34 MWh (нетно) общо 

1,760,755 

2011 

5,495 12 

436,338 67,826 95.943 77.367 95.90 35.53 MWh (нетно) общо 

1,418,898 

2012 

3,586 30 

268,191 33,210 96.022 77.3667 95.87 33.07 MWh (нетно) общо 

911,465 

Източник: Годишни доклади на инсталациите, включени в ЕСТЕ 
 

 

Годишните верифицирани мониторигови доклади също дават информация по отношение на 

емисионния фактор на използваните изкопаеми горива. ТЕЦ е използвал два вида гориво през този 

исторически период - въглища и мазут. Емисионният фактор който ще се използва за 

калкулациите от базовата линия е претеглена средна от докладваните емисионни фактори на 

въглищата и мазута.  

За да бъде консервативна 2010 - годината с най-висока топлинна ефективност на ТЕЦ ще бъде 

използвана за база за калкулациите ex-ante на емисиите от базовата линия. 

 

Генерираната топлинна енергия от проектната дейност за периода 2010 - 2012 е дадено във 

верифицираните мониторингови доклади за този период. Мониторинговите доклади са били 

верифицирани от Бюро Веритас България и са публикувани на страницата на РКОНИК
33

. 

 

Таблица 15: Докладвано годишно количество генерирана топлина енергия от проекта  

 

Резюме на годишна база Единица  2010 2011 2012 

Брутно количество топлинна енергия 

произведена от котела за биомаса 

т 39,540 48,615 127,659 

MWh 30,652 37,686 98,724 

TJ 110.347 135.670 355.406 

 

 

След икономическата криза от 2009, работата на завода през 2010 и 2011 може да се опише с 

натоварване на производствените мощности и достигане на оптимален капацитет. Работата на 

котела за биомаса е обвързана с работата на завода за целулоза. Поради износване на някои от 

основните части на котела за биомаса в края на 2011 бе извършен капитален ремонт. 

Увеличаването на номиналния топлинен капацитет на котела е било постигнато чрез заместване на 

основни части, които увеличават топлинната повърхност и увеличават ефективността на котела. 

Котелът за биомаса достига своят производствен капацитет през 2012 и след това. Ето защо 2012 

ще бъде използвана за ex-ante калкулации на емисиите от базовата линия през кредитния период.  

 

Проектни емисии 

 

                                                      
33

 http://ji.unfccc.int/JIITLProject/DB/ASKDPSK8ARA1APZGEW4VUXH080HYP2/details 

http://ji.unfccc.int/JIITLProject/DB/ASKDPSK8ARA1APZGEW4VUXH080HYP2/details
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Според параграфи 66 и 67 на AMS I.C, версия 20, проектните емисии включват: 

CO2 емисии от консумираните на площадката изкопаеми горива, поради проектната 

дейност, която трябва да бъде изчислена използвайки последната версия на "Инструмент за 

калкулиране на проектни CO2 емисии или емисии изтичане на CO2 от изгарянето на 

изкопаеми горива”. 

CO2 емисиите от консумацията на електричество (PEEC,y), което трябва да бъде изчислено 

използвайки последната версия на "Инструмент за калкулиране на базови, проектни 

емисии и/или емисии изтичане от консумираната енергия”. 

 

Тъй като предложената проектна дейност е парен котел за изгаряне на биомаса, би трябвало 

проектните емисии да са нула, тъй като въглеродна неутрална биомаса ще бъде използвана за 

генериране на топлинна енергия. Няма да бъдат използвани изкопаеми горива като спомагателно 

гориво или в извънредни случай тъй като котелът не е проектиран за този вид процес. 

 

Тъй като проектната дейност консумира електричество, "Инструмент за калкулиране на базови, 

проектни емисии и/или емисии изтичане от консумираната енергия” версия 01 се прилага за да 

калкулира проектните емисии от консумацията на електричество (PEEC,y) 
34

. 

 

Сценарии A (консумиране на електричество от мрежата) от инструмента се прилага и емисиите се 

изчисляват както следва (източникът е само един - Националната мрежа):  

 

PEEC,y  = ECPJ,,y  x EFEL,y  x (1+TDLy)       (2) 

 

където 

PE
EC,y 

 = Проектни емисии от консумираното електричество през година  y (tCO
2
/yr)  

EC
PJ,,y 

 

 

= Количество на консумираното електричество от проекта през година y   (MWh/yr)  

EF
EL,y 

 

TDL
y 
 

= Емисионен фактор за електричеството генерирано през година y (tCO
2
/MWh)  

= Средно технически загуби от пренос и разпространение за снабдяване с 

електроенергия през година y 

 

Проектът попада в сценарии А: Консумация на електричество от мрежата. 

 

Участникът в проекта е упражнил опция А2: Използване на консервативна стойност по 

подразбиране от 1.3tCO2/MWh. Тази стойност се прилага за източника на консумация на 

електричество по проекта и ще бъде използван през целия кредитен период. Участникът е проекта 

ще използва стойност по подразбиране от 20% за средните технически загуби от пренос и 

разпространение на електроенергия за консумираното по проекта електричество. Тази стойност ще 

бъде използвана през целия кредитен период.  

 

Данните за консумацията на електричество през 2012, които са избрани за бази за ex-ante 

калкулациите на проектните емисии са дадени по-долу в таблицата: 

 

Таблица 16: Консумирано електричество по проекта 

 

Month 
Котел Дробилка  

Консумирана ел.енергия 

2012, MWh 

January 80.2 41.3424 

                                                      
34

 http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-05-v1.pdf/history_view  

http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-05-v1.pdf/history_view
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February 80.507 37.0656 

March 80.824 41.3424 

April 93.55 39.9168 

May 80.638 41.3424 

June 75.28 39.9168 

July 61.04 41.3424 

August 52 41.3424 

September 41.1 39.9168 

October 34.73 29.9376 

November 68.5 39.9168 

December 88.39 41.3424 

Sub-total 836.759 474.7248 

Total 1,311.484 

 

 

Изтичане 

 

Параграф 76 на методология AMS I.C/версия 20 посочва, че "Ако оборудване, което генерира 

енергия, което в момента се използва се трансферира извън границите на проектната дейност, то 

трябва да се смята че има изтичане."  

 

Тъй като няма трансфер на оборудване, което да генерира енергия извън границите на проектната 

дейност и цялото оборудване е чисто ново, трябва да се смята че изтичане няма.  

 

Биомаса не се събира извън границите на площадката по проекта, но се генерира при процеса на 

обработка на дървесината за нуждите на завода на площадката, ето защо изтичания за сметка на 

събирането/обработката/транспортирането на отпадъците от биомаса не е приложимо в настоящия 

случай.  

 

В "Общите насоки за изтичане при проектни дейности свързани с биомаса" версия 03, изтичанията 

са идентифицирани в три вида на емисионните източници:    

 

Параметър  Насоки за изтичане Статус на проектната дейност 

Прехвърляне на 

проектната дейност 

Прехвърляне от предпроектни 

дейности е актуално, там където при 

липса на проектни дейности 

площите биха били използвани  за 

други цели (например селско 

стопанство) и възобновяемата 

биомаса от същесвтуващи или нови 

гори   

Това не е приложимо, тъй като 

проектната дейност използва 

дървесни кори които са отпадък от 

процеса на обработка на дървесината 

от целулозното производство.  

Емисии от 

производство на 

възобновяема 

биомаса 

Потенциално значими емисионни 

източници от производството на 

възобновяема биомаса могат да 

бъдат  

(a) емисии от прилагането на тор, и 
(b) проектни емисии от 

изчистването на земята 

Това не е приложимо, тъй като 

проектната дейност използва 

дървесни кори, които са отпадък от 

процеса на обработка на дървесината 

от целулозното производство. 

Несъвместимо 

използване на 

биомаса  

Разработващият проекта трябва да 

оцени ex ante, ако има излишък на 

биомаса в региона на проектната 

Това не е приложимо, тъй като 

проектната дейност използва 

дървесни кори, които са отпадък от 
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дейност, която не се използва. Ако е 

показано (например използване на 

публикувана литература, официални 

доклади, проучвания, и др.) че 

количеството на наличната биомаса 

в региона (например в радиус от 50 

км) е най-малко 25% повече от 

количеството на биомасата, която се 

използва, включително проектната 

дейност, тогава този източник на 

изтичане може да бъде игнориран, в 

противен случай това изтичане 

трябва да бъде оценено и извадено 

от емисионните намаления.  
 

процеса на обработка на дървесината 

от целулозното производство. 

 

В резултат може да се твърди, че изтичането е равно на 0. 

 
 

Емисионни намаления 

 

Според параграф 80 на AMS I.C/версия 20, калкулирането на емисионните намаления се прави 

както следва:  

 

ERy =  BEy - PEy – LEy         (3) 

 

Където: 

 

ERy = Емисионни намаления от проектната дейност през година y (tCO2e) 

BEy = Базови емисии от проектната дейност през година y (tCO2e) 

PEy = Проектни емисии от проектната дейност през година y (tCO2) 

LEy = Изтичане на емисии от проектната дейност през година y (tCO2) 

 

 

B.6.2. Данни и параметри фиксирани ex ante 

 

(Копирайте тази таблица за всеки източник или параметър.) 

Данни / Параметър EFEL,y 

Единица  tCO2/MWh 

Описание  Емисионен фактор на националната електро преносна мрежа в България 

Източник на данни “Инструмент за изчисляване на емисиите от базовата линия, проекта 

и/или емисии от изтичане от консумация на електричество", версия 01 

Приложени 

стойности  

1.3 

Избор на данни или 

Методи и процедури 

на измерване  

Емисионен фактор на мрежата по подразбиране 

Цел на данните Калкулиране на проектни емисии 

Допълнителен 

коментар  

Този параметър е фиксиран ex-ante за целия кредитен период 
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Данни / Параметър TDLy 

Единица  Фракция  

Описание  Средни технически загуби от пренос и разпространение при 

снабдяването с електроенергия   

Източник на данни “Инструмент за изчисляване на емисиите от базовата линия, проекта 

и/или емисии от изтичане от консумация на електричество", версия 01 

Приложени 

стойности  

0.20 (20%) 

Избор на данни или 

Методи и процедури 

на измерване  

Стойност по подразбиране 

Цел на данните Калкулиране на проектни емисии  

Допълнителен 

коментар  

Този параметър е фиксиран ex-ante за целия кредитен период 

 

B.6.3. Ex-ante изчисления на емисионните намаления 

 

Базови емисии 

 

22 ,,,,, *)( COFFthermalBLythermalyCOthermal EFEGBE   

 

Където  

 

BEthermal, CO2,y Базовите емисии от пара/топлина заменена от проектната 

дейност през година y (tCO2) 

Изчислено  

EGthermal,y Количество на топлината доставена от проектната 

дейност през година y (TJ) 

355.406 

ηBL,thermal Ефективност на завода използващ изкопаеми горива, 

който би бил използван при липсата на проектна дейност 

36.34 

EFFF,CO2 CO2 емисионен фактор на изкопаемите горива, който би 

бил използван за завода от базовата линия получен от 

надеждни местни или национални данни, ако са налични, 

алтернативно, IPCC фактор по подразбиране може да се 

използва (tCO2/TJ) 

95.89 

 

 

BEthermal. CO2 = (355.406/0.3634)*95.89 = 93,780 tCO2/year 

 

Проектни емисии 

 

PE
EC,y 

 Проектни емисии от консумираното електричество през 

година y (tCO2/yr)  

Изчислено  

EC
PJ,,y 

 

 

Количество на електричеството, консумирано от проекта 

през година y   (MWh/yr)  

1,311.484 

EF
EL,y 

 

 

Емисионен фактор за генерираното електричество през 

годината y (tCO
2
/MWh)  

1.3 

TDL
y
 Средни технически загуби от пренос и разпространение 

при снабдяването с електроенергия през година y 

0.20 (20%) 
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PEy = ECPJ,,y  x EFEL,y  x (1+TDLy) = 1,311.484*1.3*(1+0.20) = 2,046 tCO2/year 

 

Емисии от изтичане 

 

LEy = 0 

 

Емисионни намаления 

 

ER = 93,780 – 2,046 = 91,734 tCO2/year 

 

B.6.4. Резюме на ex-ante изчисленията на емисионните намаления 

Точната дата на стартиране на кредитния период ще бъде определена от датата на регистрация на 

проекта по Златен стандарт.  

 

Година  
Базови емисии 

(tCO2 e) 

Проектни 

емисии 

(tCO2 e) 

Изтичания  

 (tCO2 e) 

Емисионни 

намаления 

(tCO2 e) 

2013 93,780 2,046 0 91,734 

2014 93,780 2,046 0 91,734 

2015 93,780 2,046 0 91,734 

2016 93,780 2,046 0 91,734 

2017 93,780 2,046 0 91,734 

2018 93,780 2,046 0 91,734 

2019 93,780 2,046 0 91,734 

     

     

     

Общо  656,460 14,322 0 642,138 

Общ брой 

години за 

кредитния 

период  

7 години 0 месеца 

Средно 

годишно за 

кредитния 

период 

93,780 2,046 0 91,734 
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B.7. Мониторингов план 

B.7.1. Данни и параметри за мониторинг 

 

(Копирайте тази таблица за всички данни и параметри)  

Данни/Параметър EGthermal,y 

Единица TJ 

Описание Нетното количество топлина доставено по проектната дейност през 

годината y 

Източник на данни Записи на предприятието 

Стойност(и) 

приложени  

355.406 

Измервателни 

методи и процедури 

 

Измервани почасово и записвани месечно и годишно 

3) Архивиране на данни: На хартиен/електронен носител 

4) Мониторингова процедура: Измервателен уред за парна топлинна 

енергия ще бъде използван да измерва количеството на топлината 

генерирана от котела. 

5) Записите ще бъдат съхранявани поне 2 години след последния 

трансфер на VERs по проекта. 

Честота на 

мониторинга  

Непрекъснат мониторинг, интегрирани часово и записвани месечно и 

годишно  

Процедури по 

осигуряване и 

контрол на 

качеството 

(QA/QC) 

Процедури по осигуряване и контрол на качеството за измервателните 

устройства са описани отделно за всяко измервателно устройство 

(разходомер) в техните упътвания от производителя. Измервателните 

QA/QC процедури са описани в Точка В.7.3.  

Система за качество ISO 9001:2008 се прилага в завода като са 

включени документация, позиция, QA/QC процедури, калибриране, 

обучение, временно заместващи процедури и др. 

Измервателното устройство за топлинна енергия ще премине 

поддръжка/калибриране обект на подходящи индустриални/държавни 

стандарти.  

Цел на данните Изчисляване на емисии от базова линия. 

Допълнителен 

коментар 

 

Според AMS-I.C, версия 20, (Мониторинг) нетното количество на 

генерирана топлина се определя чрез измерване на енергията 

произведена от извадка от системите, където опростената базова 

линия е на база произведената енергия мултиплицирана от 

емисионния коефициент.  
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Данни / Параметър ECPJ,y 

Единица MWh 

Описание Консумирано електричество от енергийната мрежа в рамките на 

годината y 

Източник на данни Монтиране на електромери 

Стойност(и) 

приложени 

1,311.484 

Измервателни 

методи и процедури 

 

Ще бъдат измервани последващо и записвани месечно. Записите ще 

бъдат съхранявани поне 2 години след последния трансфер на VERs от 

проекта. 

Честота на 

мониторинга  

Непрекъснат мониторинг. Месечни записи. 

 

Процедури по 

осигуряване и 

контрол на 

качеството 

QA/QC 

Електромерите ще претърпят поддръжка/калибриране обект на 

съответните индустриални/държавни стандарти. 

 

Цел на данните Калкулиране на проектните емисии. 

Допълнителен 

коментар 

 

В случай, че записите липсват поради повреда на измервателните 

устройства или замяна на консумацията на електричество за този 

период, тази част от инсталацията ще бъде оценена чрез 

мултиплициране на инсталирания капацитет на електромоторите и 

устройства включвайки продължителността на работните часове на 

инсталацията според записите на завода. 

 

Данни / Параметър ηBL,thermal 

Единица % 

Описание Ефективността на предприятието използващо фосилово гориво, което 

би било използвано в случай на липса на проектната активност. 

Източник на данни 

 

Годишно верифицирани EU ETS доклади за дейността по базова 

линия CHPP публикувани на уеб-сайт на Национална агенция за 

опазване на околната среда.  

Приложена 

стойност(и) 

36.34 

Измервателни 

методи и процедури 

 

Калкулирани всяка година на база годишните верифицирани EU ETS 

доклади. Записите ще бъдат съхранявани поне за 2 години след 

последния трансфер на VERs от проекта. 

Честота на 

мониторинга  

Годишно 

Процедури по 

осигуряване и 

контрол на 

качеството 

QA/QC 

- 

Цел на данните Калкулиране на емисиите базова линия 

Допълнителен 

коментар 

- 
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Данни / Параметър EFFF,CO2 

Единица tCO2/TJ 

Описание СО2 емисионен фактор на фосиловото гориво, който ще бъде 

използван в базовата линия на предприятието. 

Източник на данни  

 

Годишно верифицирани EU ETS доклади за дейността по базова 

линия CHPP публикувани на уеб-сайта на Национална агенция за 

опазване на околната среда. 

Стойност (и) 

приложени 

95.62 

Измервателни 

методи и процедури 

 

Записвани всяка година на база на годишно верифицирани EU ETS 

доклади. Записите ще бъдат съхранявани поне 2 години след 

последния трансфер на VERs от проекта. 

Честота на 

мониторинга 

Годишно 

Процедури по 

осигуряване и 

контрол на 

качеството 

QA/QC 

- 

Цел на данните Калкулиране на емисиите базова линия 

Допълнителни 

коментари 

 

Ако използването на повече от едно фосилово гориво се отчете в 

доклада по базова линия CHPP, емисионния фактор ще бъде 

калкулиран като претеглена средна стойност. 

 

Данни/ Параметър EHBL,y 

Единица MWh 

Описание Общото нетно количество топлина генерирано от котлите по базова 

линия CHPP за годината y 

Източник на данни 

 

Годишно верифицирани EU ETS доклади за дейността по базова 

линия CHPP публикувани на уеб сайта на Национална агенция за 

опазване на околната среда. 

Стойност (и) 

приложени 

1,760,755 

Измервателни 

методи и процедури 

 

Записвани всяка година на база годишно верифицирани EU ETS 

доклади. 

Записите ще бъдат съхранявани поне 2 години след последния 

трансфер на VERs от проекта. 

Честота на 

мониторинга 

Годишно 

Процедури по 

осигуряване и 

контрол на 

качеството 

QA/QC 

- 

Цел на  данните Калкулиране на емисии базова линия 

Допълнителен 

коментар 

- 
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Данни / Параметър ECBL,y 

Единица  MWh 

Описание Общо нетно количество на електрическата енергия генерирана по 

базова линия CHPP през годината у 

Източник на данни 

 

Годишно верифицирани EU ETS доклади за дейността по базова 

линия CHPP публикувани на уеб сайта на Национална агенция за 

опазване на околната среда. 

Стойност (и) 

приложени 

548,839 

Измервателни 

методи и процедури 

 

Записвани всяка година на база годишно верифицирани EU ETS 

доклади. 

Записите ще бъдат съхранявани поне 2 години след последния 

трансфер на VERs от проекта. 

Честота на 

мониторинга  

Годишно 

Процедури по 

осигуряване и 

контрол на 

качеството 

QA/QC 

- 

Цел на данните Калкулиране на емисии базова линия  

Допълнителен 

коментар 

- 

 

Данни / Параметър EGBL,y 

Единица MWh 

Описание Общо количество на използваната топлина генерирана от котлите по 

базова линия CHPP през годината у 

Източник на данни Годишно верифицирани EU ETS доклади за дейността по базова 

линия CHPP публикувани на уеб сайта на Национална агенция за 

опазване на околната среда. 

Стойност 

(и)приложени 

91,105 

Измервателни 

методи и процедури 

 

Записвани всяка година на база годишно верифицирани EU ETS 

доклади. 

Записите ще бъдат съхранявани поне 2 години след последния 

трансфер на VERs от проекта. 

Честота на 

мониторинга 

Годишно 

Процедури по 

осигуряване и 

контрол на 

качеството 

QA/QC 

- 

Цел на данните Калкулиране на емисии базова линия  

Допълнителен 

коментар 

- 
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B.7.2. План за вземане на извадки 

 

Тъй като частта от данни, на която да бъде извършен мониторинг е 100%, няма да се вземат 

извадки. 

 

B.7.3. Други елементи на мониторинговия план  

 

1. Обект на мониторинга  

Цел на мониторинговия план е да осигури пълен, последователен, ясен и точен мониторинг и 

калкулиране на проектните редуцирани емисии по време на целия кредитен период. Собственикът 

на проекта е отговорен за приложението на мониторинговия план, и енергийната система да си 

сътрудничи със собственика на проекта. 

 

2. Обща информация  
Компанията - собственик на проекта е приела и сертифицирала Интегрирана система за 

управление (ИСУ) по Качеството и околната среда в съответствие с международно приетите 

стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Сертификат за качество №SOF0170240 от 27 декември 

2011г., както и сертификат за околна среда № SOF0170240/А от 3 август 2012г. са издадени от 

Lloyds Register Quality Assurance Ltd. През периода 25-26 октомври 2012г. е извършен одит за 

подновяване на сертификата по ISO 9001:2008. На 1 декември 2012г. е получен новия сертификат, 

който е валиден до 30 ноември 2015г. 

Одит по сертифициране относно стандарт OHSAS 18001: 2007 предстои. 

Компанията е приела процедура Р10- Осигуряване и контрол на оборудване за наблюдение и 

измерване. Тя определя реда, органите и отговорностите за управление на оборудването за 

измерване и мониторинг, калибриране, запазване на записите, както и тяхното съхранение. 

Процедура 10 от ИСУ е неразделна част от Системата за управление и мониторинг на проекта за 

Котел на биомаса. 

От операторът на котела за биомаса се изисква да изпълнява събирането на данните, тестване и 

анализи, и задължения за управление на този мониторингов план. Операторът трябва да интегрира 

изискванията по събирането на следните данни в базата данни на компанията и политики по 

събиране на информацията. 

 

3. Данни за мониторинг 

 

1. Данни от експлоатацията на CHP централа:  

 Производство на топлина (MWh/годишно) 

 Общо количество генерирано електричество (MWh/годишно) 

 Емисионен фактор въглища (tCO2/MWh) 

 Общо нетно количество произведена топлина (MWh/yr) 

Данните ще бъдат събирани и обработени на годишна база. 

 

2. Данни за работата на котел за биомаса: 

 Количество на произведената полезна топлинна енергия (MWh/yr) 

 Количество на ел.енергията консумирана на място (MWh/yr) 

 

Данните ще бъдат събирани непрекъснато и записвани и обработвани месечно и годишно. 

Операторът има отговорността да въведе необходимите данни на месечна и годишна база, както е 

според изискванията в мониторинговата методология и въведе образци на данни в електронния 

дневник. Дневникът ще бъде съхраняван след всяко актуализиране. Back-up копия на дневника ще 

бъдат съхранявани и запазвани в системата за сигурност на месечна база, за да се избегнат загуби 

на информация. 
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Следното измервателно оборудване ще бъде използвано за мониторинг на проектната дейност: 

 
Измервателен 

инструмент 

 

Измервателни 

единици и 

параметри 

 

Производ

ител 

 

Сериен 

номер 

 

Дата на 

монтиране 

 

Грешка/ 

Ниво на 

несигур

ност 

Коментар 

PROWIRL 72F m³/h пара 

 

ENDRES+ 

HAUSER 

F406B40

2000 

22.05.2012 ±0.75 Спираловиден 

разходомер. 

Трансферира 

информацията към 

RMC621 метър за 

определяне на 

количеството 

топлинна енергия 

генерирана в MW/h. 

RMC621 t/h, MW/h / TJ, 

– топлина на 

изход от 

котела, 

EGthermal,y 

ENDRES+ 

HAUSER 

D9003A

0422E 

16.11.2010 ±0.2 %  

Електромер Ел.енергия 

консумирана 

от мрежата от 

шредер.  

 

Iskra – 

Slovenia; 

вид 

MT830-

T1A42R56

S53-E1-

M3KO2Z4 

3565074

4 

29.05.2014 1
st
 class 

(±0.5 % 

 

Електромер Ел.енергия 

консумирана 

от мрежата при 

монтажа 

(шредер 

изключен)  

 

Iskra – 

Slovenia; 

type 

MT830-

T1A42R56

S53-L2A-

M3KO3Z4 

3569098

5 

29.05.2014 1
st
 class 

(±0.5 %) 

 

 

 

4. Отговорност  

 

Управлението и изпълнението на проекта е отговорност на Свилоцел ЕАД (оператор на проекта). 

Ключовата отговорност на оператора е да осигурява надеждност на проекта върху околната среда 

чрез точен и систематичен мониторинг на прилагане на проекта и действие, за целите на постигане 

на надеждни VERs е. 

Оператора на проекта ще има отговорността да предостави и монтира цялото необходимо 

оборудване и система за събиране на данни и да осигури възможност за събиране на предвидените 

данни при необходимата честота, и да управлява и представя тези данни в електронен дневник 

като част от по-широката система за мениджмънт на данни, което ще бъде достатъчно да се 

отговори на нуждите на мониторинга и независимия верификатор. 

Да се създадат ясни, подлежащи на одит системи за събиране и съхранение на данни, включително 

съхранение на адекватни записи и системи за мониторингови данни.Операторът трябва да 

разработи и приложи протокол, който предвижда тези критични функции и процеси, които трябва 

да са подходящи за независим одит. 

За въвеждането на базата данни на електронен и хартиен носител и системата за съхраняване, 

трябва да има яснота по отношение на термините на процедурите и протоколите за събиране и 

въвеждане на данни, използването на дневници и  електронни таблици и всякакви направени 

допускания, така че съответствието с изискванията да може да се оцени от трета страна. Процеси в 
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режим на готовност и системи, например системи на база хартиен носител, трябва да бъдат 

предвидени, в случай на аварии в електронната система и използвани при такива случаи.  

Операторът ще определи компетентен мениджър, който ще бъде отговорен за генерирането на 

VERs включително мониторинг, съхраняване на записите, изчисляване на VERs, одити и 

верификация. Операторът ще се подписва официално на всички хартиени носители на работни 

листи касаещи GHG емисиите. 

 

5. Процедури по осигуряване и контрол на качеството и в извънредни случаи  

 

Очертаните тук дейности ще бъдат предприети според системата ISO 9001:2008 QA/QC която се 

прилага в завода. Това ще увери че всички системи за управление и работа ще отговарят на 

изискванията на външните одитори.  

 

Операторът ще подготвя доклади каквито е необходимо за целите на одита и верификацията.  

 

Собственикът на проекта ще изготвя годишен мониторингов доклад, който трябва да включва: 

информация за цялостното изпълнение на проекта, генерираните емисионни намаления и 

верифицирани и сравнени с целите, наблюдения относно индикаторите от сценария на базовата 

линия, съответстващи на целите на устойчивото развитие, информация за приспособяването на 

ключовите допустими концепции, методите на изчисление и други изменения на мониторинговата 

система. 

 

Отговорност на оператора е да подсигури необходимия капацитет и вътрешните обучения да са 

достъпни за неговия оперативен персонал, за да им дадат възможност да предприемат целите 

необходими според мониторинговия процес. Първоначално обучение на персонала трябва да се 

осигури преди проекта да започне да работи и да генерира VERs.  

 

В духа на изграждане на капацитета и проектното сътрудничество, операторът може да иска да 

включи в дейностите по обучение лица от правителствени агенции включени в проекта и 

евентуално от други български агенции включени в проекти за намаляване на парниковите газове. 

 

Следващата таблица предлага резюме на ролите и отговорностите при различните партньори по 

проекта по отношение на системата за мониторинг. 

 

Таблица 17: Система за управление на проекта и работа 

 

 SBP управление и ръководство 

Мониторингова 

система 

Преглед на мониторинговия план (МП) и предлагане на коригиране, ако е 

необходими;  

Разработване и установяване на система за управление и контрол свързана 

с  ISO9001:2008; 

Изготвяне и поддържане на мониторонгова система и изпълнение на МП. 

Събиране на 

данните 

Изготвяне и поддържане на система за измерване и събиране на данни за 

всички индикатори в МП;  

Регулярна проверка на процедурите за качество и събиране на данните.  

Пресмятане на 

данните 

Въвеждане на дата в електронния дневник  

Използване на дневника за изчисляване на емисионните намаления   

Система за 

съхранение на 

данните 

Изготвяне на система за поддържане на записите; 

Съхранение и поддържане на записи (на хартия);  

Изготвяне на система за разписване за завършените/приключените 

журнали/дневници;  

Предаване на месечни и годишни дневници с изходни данни. 
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 SBP управление и ръководство 

Мониторинг и 

докладване на 

изпълнението 

Анализиране на данните и сравняване изпълнението на проекта с целите на 

проекта; 

Анализиране на проблемите в системата и предлагане на подобрения; 

Изготвяне и представяне на периодични доклади.  

Обучение 

Разработване и изготвяне на МП обучение, преглед на уменията и система 

за обратна връзка;  

Да се осигури обучен работен персонал, който отговаря на нуждите на МП;  

Обмисляне на осигуряване на съдействие за обучение на национални 

власти и други проекти за намаляване на парниковите газове.   

Одит и 

верификация на 

осигуряването и 

контрола на 

качеството  

Изготвяне и поддържане на система за осигуряване на качеството, за да се 

осигури прозрачност и да се позволи за одити и верификации; 

Подготовка, улесняване и координиране на процеси свързани с одити и 

верификации. 

 

Измерените стойности от приборите извън обхвата на проекта ще бъдат използвани за 

калкулиране на емисионните намаления по проекта. Електромери трябва да се монтират, за да 

измерват дневното количество електроенергия консумирано по проектната дейност. Ако 

приборите за ежедневно мерене се нуждае от поправка или калибриране, резервен уред трябва да 

се постави на негово място. В случай че липсват данни поради повреда в уреда или заместването 

му, консумираната през този период електроенергия и тази част от инсталацията ще бъде оценено 

чрез умножаване/мултиплициране на посочения капацитет на включените електромотори и 

устройства по работните часове на инсталацията според данните на завода.  

 

QA/QC процедурите за устройствата за измерване на топлинната енергия са описани поотделно за 

всяко устройство (разходомер) в инструкциите на производителя. QA/QC система ISO 9001:2008 

се прилага в завода и всички процеси по измерването, като техническо описание и документация 

на уреда, позиция, QA/QC процедури, калибриране, обучение, процедури за временна замяна и др. 

са включени. 

 

За всички измервателни прибори извън периода на калибриране максималната допустима грешка 

за устройството ще бъде използвана по консервативен начин за прочитане.  

 

Записаните данни ще се архивират за период от 2 години след издаването на CERs за които се 

отнасят съответните записи. 

 

SECTION C. Продължителност и кредитен период  

C.1. Продължителност на проектната дейност  

C.1.1. Начална дата на проектната дейност  

C.1.2.  
 

31 октомври 2002 

 

C.1.3. Очакван жизнен цикъл на проектната дейност  

 

Според "Инструмента за определяне на оставащата продължителност на живот на оборудването" 

версия 01, стойност по подразбиране за жизнения цикъл е 25 години 0 месеца е била приета. 

. 
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C.2. Кредитен период на проектната дейност  

C.2.1. Вид на кредитния период  

 

Според решение на Техническия комитет на Златен стандарт от септември 2014 кредитния период 

е възобновяем период от 3*7 години за максимум 21 години. Началата дата на първия кредитен 

период според Съвместно изпълнение и според Схемата за зелени инициативи е 1 януари 2004. 

Базовата линия ще се подновява ретроактивно за период от 2 години преди датата на регистрация 

на проекта по Златен стандарт. 

 

C.2.2. Начална дата на кредитния период  

 

Две години преди датата на регистрация на проекта от Фондация Златен стандарт. 

 

C.2.3. Дължина на кредитния период  

 

7 години 0 месеца  

 

SECTION D. Влияние върху околната среда  

D.1. Анализ на влиянието върху околната среда  

 

Като част от процедурите по проекти СИ, проектът е получил от страната домакин подкрепата, а 

впоследствие и одобрението на отговорната институция - Министерството на околната среда и 

водите на България. Също така като част от процедурите, проектът е преминал през процес на 

консултация с обществеността, което се е случило на 11.12.2002. Всички получени коментари по 

време на консултациите са били взети в предвид.  

 

Тъй като проектът се отнася за енергиен проект от производството на енергия от възобновяема 

биомаса, той не попада в обсега на Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) според 

Закона за опазване на околната средата. Министерството на околната среда и водите в България е 

било уведомено за проекта и след оценка на съответните документи, МОСВ е решило че не е 

необходима ОВОС за проектните дейности. Това е потвърдено с писмо с дата 04.02.2003  
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Мотивите за решението на МОСВ както са посочени в писмото са изброени по-долу:  

1. Проектът няма да доведе до негативно влияние върху околната среда;  

2. Използването на дървесните кори ще доведе до намаляване на емисиите от CO2, SO2, NOx и 

праховите емисии; 
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3. Количеството на депонираните отпадъци ще се намали, следователно качеството на 

подземните води ще се подобри; 

4. Строителните дейности ще бъдат в рамките на завода и няма да се използват нови земи; 

5. Инвестиционното предложение не влияе на защитени със закон зони и местообитания, 

планински и гористи местности, влажни и крайбрежни зони, паметници на културата и зони 

със санитарен статут;  

Няма получени устни или писмени възражения относно реализацията на проекта от на 

заинтересованите страни. 

 

SECTION E. Среща с местните заинтересовани страни  

E.1. Подтикване на коментари от заинтересованите страни  

 

Когато се решава какви заинтересовани страни да се поканят, Свилоцел се опитва да покрие 

всички категории предложени от Златен стандарт. Местни и национални правителствени 

представители и агенции, както и съответните български неправителствени организации са 

поканени. Международни неправителствени организации, подкрепящи ЗС и представител на ЗС 

също са поканени. Всички лица са били поканени поне 2 седмици преди срещата и е поискано 

потвърждение на тяхното присъствие (както се изисква в Златен стандарт версия 2.2).  

 
За да покани заинтересовани страни от категория А (местни лица), са направени обяви в местен 

вестник, на информационно табло в общината, както и на уеб страницата на Свилоза АД 

(http://www.svilosa.bg/kib/index.php/en). 

Срещата се провежда на 21 август 2014 в заседателната зала на община Свищов - най-близкият 

град до площадката по проекта. В допълнение към индивидуалните покани графикът на срещата е 

бил публикуван в местен вестник и обява е изложена на таблото за обяви в сградата на общината. 

Направен е аудио запис на срещата. Срещата протече по графикът по-долу:  

 

1. Откриване на срещата  
- Представяне на представителите и разработващите проекта; 

- Обясняване на целите на срещата: да се получи обратна връзка и предложения за 

подобрение на проекта от всички присъстващи.  

 

2. Обяснение на проекта  
Кратко представяне на проекта (на база на нетехническото резюме): 

- График на проекта 

- Общи цели на проекта 

- Обяснение какво представлява Златен стандарт 

 

3. Въпроси за разясняване на проекта 

На хората е дадена възможност да зададе въпроси за разяснение на проектната идея.  

 

4. Упражнение относно устойчивото развитие  

Това упражнение започна с обяснение на устойчивото развитие, включително възможните 

индикатори, параметри и процедури за провеждане на оценката.  

 

След това на присъстващите е зададен въпросът кои индикатори те смятат че се отнасят за проекта 

и да ги оценят. 

 

5. Обсъждане на съблюдаване на устойчивото развитие  

Присъстващите са запитани дали имат идеи как всеки от индикаторите може да се наблюдава 

икономически по-ефективно.  

 

http://www.svilosa.bg/kib/index.php/en
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6. Представяне и обсъждане на механизма за непрекъснато подаване и получаване на 

информация и коментари 
 

7. Оценка на срещата 

Попълване на формите за оценка 

 

8. Закриване на срещата 

Някой от неправителствените организации, които не са могли да присъстват на срещата са 

изпратили писмени становища относно проекта. Получено е писмо от МОСВ (Дирекция Политика 

по изменение на климата) в което се посочва, че няма да има представител на срещата, но че 

Министерството принципно подкрепя проекта (Анекс 3 от Доклада за срещата с местните 

заинтересовани страни). 

 

На срещата присъстват 40 лица. Присъстващите представляват различни групи от 

заинтересованите страни. 

 

 

E.2. Резюме на получените коментари  

 

  

Коментар на 

заинтересованите страни 

Бил ли е коментарът взет 

предвид (Да/Не)? 

Обяснение (Защо? Как?) 

Какво количество 

въглероден диоксид ще се 

редуцира годишно? 

Да  Очакваното количество е 

около 90,000 тона/година 

CO2e 

Използва ли се отпадъчна 

дървесина от горите в 

инсталацията?  

Да Само био отпадъци от 

процеса на обработка на 

дървесината се използва в 

инсталацията. 

Как е решен въпросът с 

отпадната пепел, ще се 

съхранява ли? 

Да Понастоящем пепелта се 

депонира на сметище за 

неопасни индустриални 

отпадъци според 

Комплексното 

разрешително издадено от 

Министерството на 

околната среда и водите. В 

близко бъдеще пепелта ще 

се използва за 

производството на 

подобрител за почви (тор). 

Има ли Свилоза 

сертифицирана ISO система 

и дали е одитирана?  

Да Свилоцел има 

сертифицирана система за 

управление на качеството 

според ISO 9001: 2008 и 

сертифицирана система за 

управление на околната 

среда - ISO 14001: 2007. 

Одитите се провеждат два 

пъти в годината от 

независим одитен орган. 

Ще се намалят ли лошите Да Независимо че е част от 
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миризми във въздуха от 

проекта? 

целулозното производство 

настоящия проект не е 

свързан с лошите миризми 

изпускани в атмосферата. 

Свилоцел не превишава 

допустимите граници на 

миризмите. 

 

В заключение, не бяха повдигнати забележки по време на срещата, което да изисква ревизиране 

оценката за устойчиво развитие. 

 

E.3. Доклад за обсъждане на получените коментари  

 

 Оценката на устойчивото развитие не трябва да се повтаря, тъй като не са получени никакви 

негативни коментари. В коментарите на заинтересованите лица не се изисква някои от аспектите 

на проекта да се модифицира.  

 
За повече информация моля вижте Доклада за срещата с местните заинтересовани страни. 

 

SECTION F. Одобрение и допускане  

 

Проектът е получил писмо за подкрепа за регистрация по Златен стандарт от Министерството на 

околната среда и водите на България от 15.04.2014.  

 

Проектът е получил също така писмо за потвърждение от Министерството на околната среда и 

водите в което е посочено, че от 01.01.2013 г. проектът вече не се изпълнява по схемата Съвместно 

изпълнение.  

 

И двете писма са приложени към проектната документация.  
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Приложение 1: Контактна информация за участниците в проекта 

Организация Свилоцел ЕАД 

Улица/номер Западна индустриална зона 

Сграда  - 

Град  Свищов  

Област  Велико Търново 

Пощенски код 5250 

Държава  България  

Телефон  +359 631 41141 

Факс  +359 631 41141 

Е-мейл svlocell@svilosa.bg  

Уебсайт  www.svilosa.bg  

Контактно лице Михаил Колчев 

Позиция  Изпълнителен директор 

Г-н/Г-жа Г-н  

Фамилия  Колчев  

Презиме  Георгиев  

Име  Михаил  

Отдел   

Мобилен телефон  

Директен факс  +359 631 41141 

Директен телефон  +359 631 41141  

Личен е-мейл  

Приложение 2: Потвърждение относно публично финансиране 

По проекта няма публично финансиране. Моля вижте декларацията на собственика на проекта 

качена на уебсайта на Златен стандарт.  

Приложение 3: Приложимост на избраната методология 

Приложимостта на избраната методология е разгледана в детайли в раздел Б.2. 

Приложение 4: Допълнителна информация за ex ante изчисленията на емисионните 

намаления 

Не е представена допълнителна информация за ex-ante изчисляване на емисионните намаления. 

Приложение 5: Допълнителна информация за плана за мониторинг 

Планът за мониторинг е разяснен в раздел Б.7.  

Приложение 6: Резюме на промените следващи регистрацията 



UNFCCC/CCNUCC 

 

CDM – Executive Board  Page 46 

 

 

- - - - - 

 

 

 
История на документа 

 
Версия   Дата  Вид на ревизията 

04.1 11 април 2012 Редакционна промяна на историята на документа чрез добавяне на 
срещите на Изпълнителния борд и номерата на анексите в колоната с 
датите. 

04.0 EB 66 
13 март 2012 

Ревизия, направена с цел постигане на съответствие с "Насоките за 
изготвяне на проектни документи за малки CDM проектни дейности" 
(EB 66, Annex 9). 

03 EB 28, Анекс 34 
15 декември 2006 

 Бордът се е съгласил да ревизира формата на CDM документите 
за малки проекти (CDM-SSC-PDD), вземайки предвид CDM-PDD и 
CDM-NM. 

02 EB 20, Анекс 14 
08 юли 2005 

 Бордът се съгласил да ревизира CDM SSC PDD, за да отразява 
насоките и разясненията предоставени от Борда от версия 1 на 
този документ.  

 В резултат, насоките за изготвяне на CDM SSC PDD са били 
съответно ревизирани до версия 2. Последната версия може да се 
види тук <http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents>. 

01 EB 07, Анекс 05 
21 януари 2003 

Първоначално приемане 

Клас на решение: Регулаторен  
Вид документ: Бланка 
Бизнес функция: Регистрация 
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