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ДОКЛАД
за политика за предотвратяване на големи аварии
І.Подробно описание на:
1.Общи цели и политика на „Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе-Изток” за
предотвратяване на големи аварии с оглед на безопасната експлоатация на предприятието.
Основни производствени цехове в ТЕЦ „Русе-Изток” са “Котелен”, “Турбинен”,
“Електрически”, “Въглеподаване”, “Химическо водоочистване (ХВО).
В цех “Котелен” са монтирани 7 бр. парогенератори (ПГ). ПГ 1 и ПГ 2, тип 1В-96-220 с
номинално паропроизводство по 220 t/h, с течно шлакоотделяне при около 1400 ºС са свързани с
общ колектор и работят с турбогенератори (ТГ) №№ 1 и 2. ТГ 1 и ТГ 2 са тип ПТ-30-90/12/1,2 с
номинална мощност по 30 MW.
ПГ 3 и ПГ 4, тип 1В-139-365 с номинално паропроизводство 365 t/h, с течно шлакоотделяне
при около 1400 ºС работят в блок, съответно с турбогенератори №№ 3 и 4. ТГ 3 и ТГ 4 са тип К110-130/33,6 с номинална мощност по 110 MW.
ПГ 5, ПГ 7 и ПГ 8, тип БКЗ 220-100 ПТ2 с течно шлакоотделяне при около 1400 ºС с
паропроизводство по 220 t/h., са вързани с общ колектор и работят с турбогенератори №№ 5 и 6.
ТГ 5 и ТГ 6 са тип ПТ-60-90/12/1,2 с номинална мощност по 60 MW.
Блок № 3 е в планов престой от 1992г. През март 2011 г. е извършена консервация на
Парогенератор №2, след което той не е въвеждан в експлоатация. Парогенератор №1 е разпален
последно на 04.04.2012 г. в 810 ч. за извършване на консервацията му, след което в 1315 ч. същия ден
е спрян. Пломбиран е на 26.04.2012 г.
Поради авария възникнала на 14.01.2016г. Котел
№ 5 е със скъсана екранна
стена.Съоръжението ще бъде пуснато в експлоатация след извършване на планираната с
Преходния национален план реконструкция и модернизация. ПГ № 5 е с временно прекратена
експлоатация.

Безопасната експлоатация на съоръженията се осъществява съгласно Наредба №9/2004г. за
техническата експлоатация на електрически централи и мрежи.
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Разпоредбите на наредбата са задължителни за персонала, който ръководи, контролира и
провежда техническата експлоатация на електрическата централа, както и за персонала на
външните фирми, извършващи ремонтни и възстановителни дейности в нея.
С наредбата се определят съществените изисквания и правила за провеждане на нормална,
икономична

и

безаварийна

експлоатация

на

обектите,

сградите

и

съоръженията

в

електроцентралата.
В съответствие с изискванията на наредбата работодателите, респ. Изпълнителният
директор на „Топлофикация Русе” ЕАД,ТЕЦ „Русе-Изток” осигуряват разработването и
утвърждаването на вътрешни експлоатационни инструкции с конкретни изисквания и правила,
произтичащи от техническата документация на производителите и съответните нормативни актове.
За техническата експлоатация на съоръженията с повишена опасност: парни и водогрейни
котли, съдове работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, съоръжения за
втечнени газове, резервоари, складови стопанства, асансьори, повдигателни и въжени линии и др.,
освен разпоредбите на Наредба № 9 се прилагат и изискванията на действащата за тях нормативна
уредба.
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за персонала и пожарна
безопасност се урежда със специализираните нормативни актове и вътрешни инструкции, свързани
с тях.
Основни документи в тази насока са Правилник за безопасност при работа в неелектрически
уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносна мрежа и
хидротехнически съоръжения и Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на
електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи . Тези правилници са
предназначени за длъжностните лица, които ръководят, контролират, извършват оперативно
обслужване и/ или работи в ТЕЦ, топлопреносната мрежа и хидротехническите съоръжения.
С правилниците се определят изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд, на тяхно основание са разработени разпореждания, вътрешни инструкции за
безопасност, указания и инструктажи.
2. Идентифицираните опасности от големи аварии в „Топлофикация Русе” ЕАД,ТЕЦ „РусеИзток” и съответните конкретни мерки, които операторът трябва да предприема с цел
намаляване на риска от възникване на големи аварии
В „Топлофикация Русе” ЕАД,ТЕЦ „Русе-Изток” има опасност от възникване на следните
аварии:
2.1.Евентуален разлив на горива и опасни химични вещества при товаро-разтоварни
операции;
2.2.Изтичане на големи количества продукти и възникване на пожар при нарушаване на
целостта на резервоари и тръбопроводи.
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Такива промишлени аварии могат да възникнат на територията на следните потенциално
опасни обекти, разположени на производствената площадка:
Потенциално опасни

Степен на риск

Последствия

обекти
Цех ХВО

висока

Разлив на химични вещества, взрив

Цех Турбинен

средна

Пожар,взрив

Цех Котелен

средна

взрив

Цех Въглеподаване

ниска

Пожар

Цех Електрически

ниска

Пожар

Персоналът, който ръководи и провежда техническата експлоатация на електроцентралата е
длъжен:


Да осигурява нормална, безаварийна и икономична работа на съоръженията,

устройствата и системите;


Да поддържа съоръженията, системите и сградите в състояние на експлоатационна

готовност;


Да спазва оперативно-диспечерската дисциплина;



Да спазва правилата за безопасност при работа, вътрешните инструкции и другите

нормативи, отнасящи се за извършваната дейност.
Съоръженията, в които се съхраняват опасни химични вещества на площадката на
„Топлофикация Русе” ЕАД,ТЕЦ „Русе-Изток”, за които дружеството има извършена
класификация в съответствие с критериии на Приложение №3 от Закона за опазване на
околната среда и определят предприятието, като „Предприятие с нисък рисков потенциал“,
са:


Помещение за хидразин;



Резервоар за газьол;



Резервоар за мазут;



Резервоари (ресивари) за водород;



Газопроводи- пр.газ.

1.1.Помецение за хидразин - Хидразинхидрат (N2H4) с доставна концентрация 40 %,
респективно в производствения процес за корекционния режим на парогенераторите се ползва 1-3
%, средна годишна консумация през последните 5 години- 0 литра.В момента не е наличен на
площадката.Използва се при работа на Блок № 4,който се води в резерв.
1.2.Резервоари за газьол
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Газьолът се съхранява в количество от 0,06 t, изчислено на базата на обема на цистерната за
съхранение, която е с капацитет от 60 м3. Газьолът не се използва и не се доставя от години в
„Топлофикация Русе” ЕАД. Резервоарът е изключен извън схемата. Газьолът не се използва като
гориво.
1.3.Резервоари за мазут – мазутът се получава в изградено мазутно стопанство (един брой
резервоар) се осъществява чрез ж.п. цистерни, като за разтоварването му се използват 3 броя
центробежни помпи с дебит 950 t/h. Мазутът се съхранява в един открит резервоар с вместимост
от 5000 m3. Наличното количество е 297,41 t.Мазутът се използва за стабилизация на горивния
процес и при необходимост за разпалване.Основното разпалващо гориво на парогенераторите в
ТЕЦ „Русе-Изток” е пр.газ.
По технологична схема мазута непрекъснато циркулира от открития мазутен резервоар до
Парогенератор № 8, с температура 80⁰С, за мигновено разпалване на съоръженията.Подаващите
тръбопроводи за 2 бр. х Ø 108 мм, връщащите тръбопроводи за 2 бр. х Ø 86.Дължината им е по 600
метра.
Мазутното стопанство разполага с ж.п. разтоварище, което не функционира от години. На
площадката има изградена и функционираща сепарираща шахта. Водите след сепариращата шахта
се включват в промишлено-дъждовната канализация. За експлоатацията и поддръжка на
резервоарите и тръбопроводите е изготвена и утвърдена инструкция. На съоръженията се извършва
контрол, които се документират в дневник и се отбелязват причините, както и предприети
коригиращи действия. При работа на сепарационна шахта се извършва контрол на отпадъчните
води по показател нефтопродукти от цех „ХВО”.
1.4.

Резервоари (ресивери) за водород - Дружеството разполага със собствена

електролизерна инсталация за производство на водород тип “СЭУ 4М”. За произведеното
количество водород е обособена площадка за съхранение, разположена в непосредствена близост
до охладителни кули № 1, 2 и 3, която съдържа 3 стоманени резервоара с всеки с капацитет 10 м3
(при налягане 10 атм.). Водородът от площадката за съхранение до турбогенераторите се
транспортира по тръбопровод с дължина 380 м и Ø 58 мм.
1.5. Площадков газопровод на ТЕЦ „Русе-Изток”
Количеството на природния газ (2 433 Нм3), което е 1,73 т. е определено като количеството, което се
намира в газопреносната мрежа, разположена на територията на площадката на ТЕЦ “Русе - Изток”.

За горивната инсталация за производство на електрическа енергия дружеството използва
следните спомагателни материали:


Солна киселина



Натриева основа



Ферихлорид



Тринатриевфосфат
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Хидразинхидрат



Негасена вар

Съоръженията, в които се съхраняват химични вещества на площадката на ТЕЦ „Русе-Изток”
са:


Резервоари за солна киселина;



Резервоари за натриева основа;



Резервоари за ферихлорид;



Варово стопанство

Резервоари за солна киселина
Резервоарите за солна киселина са 4 бр. вертикални по 63 m3 - общо 252 m3 , 225 t. Те са
разположени във външно реагентно стопанство, в цех ХВО, снабдени са с киселинноустойчива
обваловка с обем 66 m3, свързана посредством закрит канал дълъг 100 м. с неутрализационна яма.
Солната киселина се разтоварва с автоцистерни с вместимост от 25т.
Резервоари за натриева основа


Резервоарите за натриева основа са 3 бр. вертикални с метална конструкция по 63 m 3 -

общо 189 m3; 190,84 t. В експлоатация са от 1983г. Те са разположени във външно реагентно
стопанство, до цех ХВО, снабдени са с киселинноустойчива обваловка с обем 66 m3, която е
свързана посредством закрит канал дълъг 100 м. с неутрализационна яма.
Натриевата основа се разтоварва с автоцистерни с вместимост от 25т.


За солната киселина и натриева основа е изготвена и утвърдена инструкция за експлоатация

и поддръжка на резервоарите и тръбопроводите. Извършва се непрекъснат контрол с цел
установяване и отстраняване на течове, които се документират в дневник и се отбелязват
причините и коригиращите действия.
Складово стопанство за ферихлорид


Резервоарите за ферихлорид са 2 бр. резервоари ( по 32 m3 и 1 бр. по 63 m3)- общо 127 m3

; 165 t броя, стационарни, вертикални, с изградени обваловки с обем 66 м³; в експлоатация са от
1983г.; резервоарите са разположени във външно реагентно стопанство, като всеки от тях е във
връзка с неутрализационна яма, посредством закрит канал дълъг 100 m.
Ферихлоридът се разтоварва с автоцистерни с вместимост от 25т.
Варово стопанство
Вароворото стопанство е с площ 50 м2 с включен склад. Използва се за получаване на
варно мляко посредством варогасителен барабан, при смесване на СаО и Н2О. В централата няма
изградени сероочистващи инсталации.Използват се въглища с ниско съдържание на сяра до 0,4
%.По тази причина варното стопанство се използва за нуждите на цех ХВО, при обработването на
постъпващата вода от р.Дунав.
След 15.11.2019г. в за намаляване нивата на NOx емисии в дружеството ще се използва разтвор на
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урея.За целта до ПГ 7 са инсталирани два резервоара за подготовка и съхранение на 50 % и 20%
разтвор на урея.Резервоарите са с вместимост 20м3
Уреята ще се съхранява в покрит склад до Лаборатория за „Масла и горива” на ТЕЦ „Русе-Изток”
Представлява вещество с бели гранули с гранулометричен състав 0.1 – 5 мм, без миризма или слаба
миризма

на

амоняк,температура

на

топене

134ºC,

с

разлагане

веднага

след

разтопяването,разтворимост във вода > 624 г /л при 20ºC, относителна плътност (D4 (20))- 1.33
гр./см3
Съгласно Анекс XIII от Регламент (EC) No 1907/2006, веществото е с неорганичен произход, не е
нито с токсично, нито с дразнещо действие.Ще се съхранява до 123 т. на склад.
Описание на технологичните съоръжения, в които ще са налични други спомагателни
материали
За основната производствена и обслужваща дейност дружеството използва и съхраняват
следните видове масла - турбинни, трансформаторни, хидравлични и компресорни. Хидравлични и
компресорни масла не се съхраняват на площадката на ТЕЦ „Русе-Изток”. Доставят се при
утвърждаване на подадени заявка от отделните цехове.
Турбинни масла – използват се в основната производствена дейност на предприятието и се
съхраняват в Маслено стопанство, с изградена обваловка с вместимост 100 m3.
Налични са следните маслени резервоари:
□ надземни железобетонни резервоара 3 бр. по 20 м3 ;
I-ви резервоар 20 м3 – запълнен обем от общата вместимост 10 %, 2,0 м3 ;
II-ри резервоар 20 м3 - запълнен обем от общата вместимост 16 %, 3,2 м3 ;
III-ти резервоар 20 м3 - запълнен обем от общата вместимост 14 %, 2,8 м3
□ надземен железобетонен резервоар 1 бр. по 3,5 м3 – резервоарът е празен ;
□ 2 бр. по 18 м3 – резервоарът е празен.
В Маслено стопанство са осигурени сорбиращи материали (пилки), не са констатирани
разливи и течове на масла.
Маслени резервоари към ТГ:
□ 2 бр. по 9 м3 –резервоарът е празен ;
□ 2 бр. по 19 м3 –резервоарът е празен;
□ 2 бр. по 14 м3– резервоарът е празен ;
Турбинното масло се използва в Турбинен цех, транспортирането става по тръбопровод с
дължина 250 м. и диаметър Ǿ 86 мм.
3.3. Съхраняване на спомагателни материали и горива в ТЕЦ “Русе- Изток”.
3.3.1. Съхраняването на спомагателни материали и горива в Котелен цех се осъществява в:

Резервоари за мазут - 1 бр. от 5 000 м3;
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Резервоар за промишлен газьол - 1 бр. от 60 м3.

Резервоарът за промишлен газьол е изключен от основната схема, поради разпалване на
парогенераторите с мазут и пр.газ. Газьолът в ТЕЦ „Русе-Изток” не се използва от години.

Трансформаторни масла – използват се в основната производствена дейност на
предприятието и се съхраняват в Маслено стопанство, с изградена обваловка с вместимост 100 м3
Съхраняването на спомагателни материали и горива в цех „Електрически” се осъществява в:


Цистерна за трансформаторна масло - 1 бр. по 20 м3 - празна ;



Цистерна за трансформаторна масло - 2 бр. по 10 м3 - празна ;

Цистерна за трансформаторна масло - 1 бр. по 4 м3- празна;
Цистерна за трансформаторна масло (мобилна) - 2 бр. по 3 м3 - празна
Наличните трансформаторни масла се съхраняват в метални варели- 6 бр. по 200




литра.Намират се в Маслено стопанство.
Резервоарите се съхраняват в обособено за целта Маслено стопанство, включващо
гореописаните вертикални надземни резервоара с макс.съхранявано количество с общ обем
трансформаторно и турбинно масло 83,5 m3 /73,48 тона. Площадката е с изградена обваловка с
обща вместимост 200 m3 (трансформаторно и турбинно масло).
Съгласно информационен лист за безопасност на турбинното масло, продуктът не е
класифицира като опасен, съгласно правилата за класификация на Директиви 67/548/ЕИО или
1999/45/ЕО. Не се изисква и специално етикетиране.


Хидравлични и трансмисионни масла – не са налични на площадката на ТЕЦ „Русе-

Изток”. При доставка се съхраняват в метални варели в сградата на Маслено стопанство.


Природните или антропогенните фактори, които могат да доведат до възникване на

голяма авария или да утежнят последствията от нея;
Опасни последствия на територията на обекта могат да предизвикат максимални
земетресения в Горнооряховската сеизмична зона (очакван магнитуд по Рихтер до 7,5 ,
интензивност до 9 и по-висока по скалата на МШК) и сеизмична зона Вранча на територията на
Румъния (разстояние от 180 до 220 км, дълбочина на огнището 80 до 120 км и магнитут 7.0 по
Рихтер).
Наводнения не биха могли да настъпят поради високата кота на площадката на обекта
спрямо околния терен.

Свлачища и срутища на територията на обекта не съществуват.
Съседните предприятия и обектите, районите и строежите, които не попадат в обхвата на глава
седма, раздел I от ЗООС, но могат да са източник на или да увеличат риска или последствията от
голяма авария в предприятието/съоръжението и ефекта на доминото.


В близост до централата няма обекти, чието разположение би могло да доведе до

повишаване на риска или до утежняване последствията от голяма авария.


Опасност от възникване на ефект на доминото не е индентифицирана на териториятa на

ТЕЦ „Русе-Изток“, заключение е направено на основание:


Местоположението на основната производствената площадка на дружеството е подробно
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описано в Доклада. Посечени са конкретни разстояния между „Топлофикация Русе” ЕАД и
съседните населени места; Няма други съседни предприятия и обекти, които да са източник на или
да увеличат риска или последствията от голяма авария в предприятието, следователно няма
вероятност да се предизвика „ефект на доминото” .


Всички опасни химични вещества се съхраняват съгласно противопожарните и

противоаварийните условия. Оградени са и са с определените обваловки.


При възникване

на авария, сериозна повреда или нарушаване на режима на работа,

дежурният оперативен персонал незабавно уведомява старшия дежурен и ръководителя на
експлоатацията и предприема необходимите действия за нормализиране на обстановката.
В централата има изградени автоматични пожаро-известителна система и пожаро-гасителна
системи.
Мерките за постигане намаляване на риска от възникване на големи аварии са:

 Денонощен оперативен контрол на съоръженията и технологичните схеми с рискови
технологични участъци за констатиране на нарушения в безопасната им експлоатация, пропуски
или разливи, които биха довели до големи аварии;

 Оперативен контрол при анормални режими на работа /пускане, спиране или нарушения в
технологичния режим/ за участъците с висока температура в близост до маслопровод с цел
предотвратяване на възможността от възникване на пожар;

 Наблюдение при товаро-разтоварни дейности на опасни химични вещества.
 Проверки на складовете и резервоарите за съхранение на опасни вещества включително и за
цялостта на обваловката им.

 Основна проверка на резервоарите за съхранение на масла, мазут, дизелово гориво, солна
киселина и натриева основа след всеки основен ремонт.

 Проверки за съхранението на хидразина в оригинални опаковки без нарушения на цялостта им.
 Проверки на подаващите линии на опасни химични вещества за пропуски.
В заключение може да се обобщи, че основен елемент от ръководната политика на ТЕЦ
”Русе-Изток” е предотвратяването на големи аварии, чрез прилагане на Система за управление на
мерките за безопасност, като прилагането й е задължение на всички работещи в централата,
включително и на наети фирми - подизпълнители.
3. Средства, структура и организация на „Топлофикация Русе” ЕАД

с оглед

предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях за човешкото
здраве и околната среда.
Юридически лица и еднолични търговци (съгласно чл. 35 (1) на Закона за защита при
бедствия) - при дейности с рискови вещества и материали, в рискови условия или дейност, която е
потенциално опасна за работещите, служителите, населението и околната среда:
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а) планират и осъществяват необходимите мерки за защита на работещите в обекта и прилежащите
им площи при възникване на бедствия.
б) планират и провеждат мероприятия за повишаване устойчивото функциониране на обектите при
възникване на бедствия
в) създават, подготвят и поддържат в готовност за използване средства за предупреждение и сили
за провеждане на дейности по защита на работещите в обектите и прилежащите им площи;
г) провеждат обучение на работещите за способите за защита, начините за поведение и действие и
оказване на първа долекарска помощ при възникване на бедствия
д) създават резерв от материални средства за ликвидиране на последиците от бедствия
В обекта има осигурени необходимите по вид, брой и достъп до тях на:
- индивидуални средства за защита ( ръкавици, предпазни маски и каски или противогази)
- медикаменти за оказване на първа медицинска помощ + аптечки
Основните мерки включват:


своевременно анализиране на риска и прогнозиране характера и последствията от

възможните бедствия, пожари и извънредни ситуации;


прогнозиране на вероятните загуби сред населението и персонала на обекта и изготвяне на

необходимите разчети за евакуация, настаняване, снабдяване с вода и хранителни припаси,
лекарства, палатки и др.


определяне на неотложни предпазни мерки за защита от възможни аварии;



непрекъснато поддържане и актуализиране на плановете за защита при бедствия, за

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и оказване на първа
долекарска помощ при увреждане на здравето при работа;


провеждане на мероприятия за усвояване на плана за защита при бедствия ;



изграждане и поддържане в изправност на локалните системи за оповестяване на

населението и персонала;


поддържане непрекъснато на денонощно ОД и взаимодействие с органите от ЕСС;



сформиране на ведомствени и обектови органи за управление при бедствия и сили за

реагиране и провеждане на НАВР в района на бедствието;


организиране на взаимодействието между органите за управление и силите за провеждане

на мероприятия по защитата на персонала и населението и извършване на НАВР;


осигуряване от собственика на финансови и материални средства за подготовка,

комплектуване и поддръжка в постоянна готовност на органите за управление и силите за
реагиране при бедствия;


координиране на дейностите по осигуряване производството и доставката на основни

материални средства за нуждите на НАВР;
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създаване на експертни екипи за участие в работата по защитата персонала и населението и

осигуряване на спасителните и аварийните


операторът e отговорен за техническата безопасност на работното място и за осигуряване на

необходимите лични и колективни предпазни средства;


осигурява необходимия резерв от тези средства в случай на възникване на авария;



осигурява и средствата необходими за действия при бедствия, като земетрсение,

наводнение, пожар и други;


операторът е отговорен за обучението по безопасност на персонала;



отговорен е за изготвянето на аварийния план съгласно нормативните изисквания;
Работниците и служителите са длъжни да се грижат за безопасността си, както и за

безопасността на другите хора, засягани от тяхната дейност, като същевременно отговарят за :


правилното използване на машини, апарати, опасни вещества и системи за тяхното
транспортиране, разтоварване и съхранение;



правилно използване на личните и колективни предпазни средства и специалното работно
облекло;



информират незабавно прекия си ръководител за всяка възникнала аварийнна ситуация,
предприемат мерки за ликвидирането й и оказват първа долекарска помощ на пострадали,
ако има такива.
Оперативното обслужване на електрическите централи и мрежи се извършва от специално

подготвен оперативен персонал. Той изпълнява всички нареждания и указания на висшестоящия
дежурен персонал и няма право да променя режима на работа на съоръженията без тяхното
разрешение или нареждане. При нормална експлоатация на същите и при преходни режими
/пускане или спиране/, персонала се ръководи от изготвените производствени инструкции.

ІІ. Описание на Системата за управление на мерките за безопасност.
1.Организация и персонал
С цел осигуряване на безопасна експлоатация на съоръженията и съгласно действуващите
правилници и наредби в ТЕЦ ”Русе-Изток” е създадена система за организация и управление на
персонала. Управлението на персонала обхваща: подбор, професионално обучение, повишаване на
квалификацията, преквалификация, мотивиране и професионално развитие.
Подборът

на

персонала

се

извършва

по

критерии,

заложени

в

длъжностните

характеристики, свързани с извършваната дейност на работното място и утвърдени от
Изпълнителния директор.
За работа в електрическата централа се допускат лица с професионално образование и
квалификация и преминали подготовка за изпълняваната работа/длъжност. За определени
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професии и специалности за работа със съоръжения с повишена опасност се изисква и
свидетелство за придобита правоспособност в съответствие с действащото законодателство.
Формите за работа с персонала обхващат:
1.1 Подготовката за нова длъжност с обучение на работното място включва етапите:
а/ стажуване;
б/ проверка на знанията;
в/ дублиране;
г/ допускане до самостоятелна работа;
1.2 Инструктажи
1.3 Противоаварийни и противопожарни тренировки
1.4 Специална подготовка
1.5 Професионално обучение за повишаване на квалификацията;
Всеки работещ преминава обучение по здравословни и безопасни условия на труд
съобразно спецификата на работното място. Обучението по безопасност, хигиена на труда и
противопожарна охрана се извършва съобразно общите изисквания на Закона за здравословни и
безопасни условия на труд. Инструктажите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна
охрана се извършват съгласно общите изисквания на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за
условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж

по правилата за

осигуряване на здравословни и безопасни условия .
Всеки цех в централата има утвърдена от Изп. Директор производствена експлоатационна
инструкция, в която е описано оборудването на цеха, неговата експлоатация, начина на работа със
специфични машини и апарати, техниката на безопасност при работа с тези машини, както и
работните процедури при нарушение на работният режим, при аварийни ситуации и при
поддръжка на инсталациите.
Роля, задачи и отговорности на персонала
За нормалната и безаварийна работа на съоръженията

в „Топлофикация Русе” ЕАД,

съгласно структурата е отговорен оперативния персонал. Ръководител на оперативния персонал на
смяна е Дежурният инженер на смяна /ДИС/. За всеки цех по всяко време има Отговорник за
безаварийната работа на съоръженията /Старши оператор/ с подчинен оперативен персонал.
Изпълнителният директор


чрез упълномощени лица съгласно длъжностните им характеристики e отговорен за
техническата безопасност на работното място и за осигуряване на необходимите лични и
колективни предпазни средства;



чрез

упълномощени

лица

съгласно

длъжностните

им

характеристики

осигурява

необходимия резерв от тези средства в случаи на възникване на авария;
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чрез упълномощени лица съгласно длъжностните им характеристики осигурява и
средствата необходими за действия при бедствия, като земетрсение, наводнение, пожар и
други;



чрез упълномощени лица съгласно длъжностните им характеристики е отговорен за
обучението по безопасност на персонала;



чрез упълномощени лица съгласно длъжностните им характеристики отговорен за
изготвянето на аварийния план съгласно нормативните изисквания;
Работниците и служителите съгласно своите длъжностни характеристики:



са длъжни да се грижат за безопасността си, за безопасността на другите хора, засягани от
тяхната дейност, както и безопасната работа на съоръженията, както и да отговарят за :



правилното използване на машини, апарати, опасни вещества и системи за тяхното
транспортиране, разтоварване и съхранение;



правилно използване на личните и колективни предпазни средства и специалното работно
облекло;



информират незабавно прекия си ръководител за всяка възникнала аварийнна ситуация,
предприемат мерки за ликвидирането й и оказват първа долекарска помощ на пострадали,
ако има такива.
Централата е с непрекъснат режим на работа, поради което обслужването на съоръженията

се извършва от оперативен персонал с изпълнение на дежурство на смени. Той изпълнява всички
нареждания и указания на висшестоящия дежурен персонал и няма право да променя режима на
работа на съоръженията без тяхното разрешение или нареждане. При нормална експлоатация на
същите и при преходни режими /пускане или спиране/, персонала се ръководи от изготвените
производствени инструкции.
При възникване на авария, сериозна повреда, нарушаване на режима на работа, опасност от
пожар, взрив или злополука дежурният оперативен персонал взима всички зависещи от него мерки,
включително изключване на съоръжения, като незабавно уведомява дежурен инженер на смяна
/ДИС/ и ръководителя по експлоатацията и се предприемат всички необходими действия за
нормализиране на обстановката. При възникване на опасност от пожар, взрив, злополука,
стихийнни бедствия и други, както и при настъпване на такива събития, персонала взема
самостоятелни решения за ликвидиране на авария, като носи пълна отговорност за действията си.
В последствие незабавно уведомява висшестоящия персонал. При бедствия /земетресения,
наводнения и др./,

аварии /при работа с радиоактивни изотопи, взривоопасни и токсични

материали, промишлени отровни вещества и токсични газове/, катастрофи, терористични актове и
др. основен действащ документ е аварийният план за действие.
Съгласно този план е създаден постоянен щаб за ръководство на аварийно спасителни
работи за защита на персонала при бедствия, аварии и катастрофи, която формира предварително
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групировка от сили и средства, и организация за своевременното им привеждане в готовност, във
взаимодействие с РСПБЗН и РПУ Русе. Тяхна основна задача е да проведат в кратки срокове
спасителни и неотложно-възстановителни работи във възникналите огнища на поражение и да
осигурят необходимата защита на персонала и материалните ценности, като създадат
необходимите условия за локализиране и пълно ликвидиране на последствията.
За Дружеството е изготвен план за действие при ликвидиране на пожари и се действа в
съответствие с него. Степента на подготовка и готовност на персонала се поддържа с
провеждането на противопожарни тренировки .
При земетресения, наводнения и други природни бедствия и големи аварийни ситуации,
съгласно аварийния план на ТЕЦ ”Русе-Изток” функционира щаб за ръководство на аварийно
спасителни работи с началник щаб Изпълнителен директор.
Както бе описано по-горе при възникване на авария оперативният персонал уведомява
началник смяна електроцентрала (ДИС), който от своя страна уведомява, съгласно действащата
инструкция за действие при аварийна, тежка или смъртна злополука, посочените лица от щаб за
ръководство на аварийно спасителни работи, съгласно схемата за оповестяване.
2.Идентифициране и оценка на големи опасности.
В ТЕЦ ” Русе-Изток” има опасност от възникване на следните аварии:


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



Изтичане на големи количества продукти и възникване на пожар при нарушаване на
целостта на резервоари и тръбопроводи.
Такива промишлени аварии могат да възникнат на територията на следните потенциално

опасни обекти:
Потенциално

Степен на риск

Последствия

Цех ХВО

висока

Разлив на химични вещества, взрив

Цех Турбинен

средна

Пожар, взрив

Цех Котелен

средна

взрив,

опасни обекти

нарушаване

на

хидротехническата

система
Цех Въглеподаване

ниска

Пожар

Цех Електрически

ниска

Пожар

Основните причини, които могат да доведат до тези аварии са:

 Повишаване на налягането над допустимото, поради нарушаване на материалният баланс,
топлинно разширяване на средата, попадане на леснокипящи течности в апрати с висока
работна температура и протичане на неконтролируеми химически реакции;
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 Възникване на динамични натоварвания поради рязко увеличаване на налягането,
хидравлични удари и вибрации;

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

 Корозия на оборудването - химическа или елктрохимическа;
 Ерозия на оборудването поради кавитация, струйна ерозия или ерозия от триене;
 Основната част от съхраняваните и употребявани опасни химични вещества са от
категорията „Запалими” и „Силно запалими”. Получаването, съхранението и употребата им
крие потенциален риск от пожари и взривове, поради ниската пламна температура и ниската
долна концентрационна граница на възпламеняване, висока температура на пламъка при
горене, висок коефициент на обемно разширение, високо относително тегло на парите и
способност за натрупването им в слабо проветриви пространства.
За да се направи прогноза за протичането и последствията от големи аварии се извършват
следните дейности:
За всеки цех, представляващ част от технологичния процес се прави анализ за вероятността
от възникване, протичане и последствията от авария или пожар на база на разположените машини,
апарати, резервоари, тръбопроводи и протичащите в тях процеси.


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



За всеки апарат, машина или тръбопровод се прави анализ на вероятните причини за
неговото разхерметизиране отразени в инструкцията за експлоатацията им;



Анализира се всяка от възможните аварии и се прогнозира протичането й и последствията
от нея.
Извършването на всяка от прогнозите преминава през няколко етапа:


Определя се количеството на изтеклото вещество;



В зависимост от горимостта на веществото и наличие или отсъствие на постоянни
източници на запалване се оценява възможността веществото да се възпламени веднага
след изтичането или да образува горима или токсична среда окло мястото на изтичане;



Ако се прецени, че веществото ще се възпламени веднага или след съвсем кратък период
от време след началото на изтичането, се прави прогноза за топлинното натоварване върху
съседните апарати, машини и конструкции и вероятните последици от него;
Методите за защита на територията на производствената площадка и районите около нея от

големи аварии могат да се разделят на две групи:
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І. Методи, целящи поддържането на апаратите, машините и тръбопроводите в нормално
експлоатационно състояние, както и осигуряване на нормален технологичен режим на работа са:


Периодичен преглед и изпитване на резервоарите и тръбопроводите за херметичност и
здравина;



Защита на съоръженията от корозия;



Оборудване на апаратите с надеждна и бързодействаща технологична автоматика,
поддръжка на процесите в установените от производствените инструкции граници
съгласно изготвените карти на уставките;



Снабдяване на опасните апарати с предпазни клапани и взривни мембрани;



Монтиране на системи за евакуация на опасните вещества от застрашените апарати.В
турбинен цех е изградена система за аварийнно източване на маслото от турбините.

ІІ.Методи, имащи цел ограничаване размерите на разливите и намаляване на вредните
последици от тях са:


Най-опасните апарати и съдове са разположени в периферията на производствената
площадка;



Система за известяване “за температура на мазут” със звукова сигнализация;



Пожарна магистрала с Противопожарни помпи и вътрешни пожарни кранове до
основните съоръжения в централата



Пожароизвестителна и водни пожарогасителни системи на всички кабелни тунели



Пожароизвестителна система на всички Комплесно разпределителни уредби 6 kV .



Пожароизвестителна система на сборки блочно управление.



Пожарогасителна система за сървъри и архиви



Технологичните системи са оборудвани с бързодействащи клапани за спиране или
пренасочване на потоците при нарушаване целостта на оборудването, както и
построяване на обваловки за ограничаване разливането на течностите. Има изградена
блокировка за рязко падане на “налягане за мазут”, ниско

налягане за масло с

изключване на съоръженията;
При експлоатацията на обектите се организира постоянен и периодичен технически контрол
за състоянието на енергийните уредби и мрежи. Постоянният контрол се осъществява от
оперативния и оперативно-ремонтния персонал, а периодичният - от

длъжностните лица,

отговорни за техническата експлоатация. Резултатите от проведения контрол се отбелязват в
дневници /за обходи, дефекти, разпореждания и др./.
Техническият контрол включва техническо освидетелстване и технически надзор на
съоръженията, като за всяко освидетелствано съоръжение се съставя техническо досие, което се
съхранява от инженер по технически надзор. Досието включва техническа документация, чертежи,
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протоколи от проверки, инструкция за експлоатация, документи за сигурна и безопасна
експлоатация и др.
Длъжностните лице, отговорни за ППО извършват следните дейности:


контролират спазването на правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност;



издават писмени разпореждания за изпълнение на правилата за пожарна и аварийна
безопасност;



прилагат превантивни и административнонаказателни

мерки при констатиране на

нарушение на правилата и нормите;


изготвят вътрешни документи /заповеди, правила и инструкции/, регламентиращи
пожарната безопасност;



изискват документи за правоспособност за упражняване на пожаро- и взриво-опасни
професии и дейности.

Забранява се експлоатацията на енергийни уредби с аварийно опасни дефекти, открити при
извършване на технически контрол.
2.1.Оценка на риска от големи аварии.
За да се управлява риска при дейността на едно предприятие е необходимо и много важно
оценката на риска да бъде един непрекъснат процес, изучаващ не само възможните аварии и
инциденти, но да отчита и промените в опита и в практическата дейност на предприятието,
извършените модификации в него и заобикалящата го околна среда. Тази необходимост се засилва
и от факта, че самият анализ води до генериране на нови и усъвършенстване на съществуващите
мерки за безопасност.
В практиката съществуват различни методи за идентифициране на опасностите и оценка на
риска, които взаимно се допълват. При прилагането на подходящ метод за идентифициране на
опасностите в ТЕЦ „Русе–Изток “ съществено внимание се обръща на тези методи, които изискват
работа в екип на експерти от различни области. Целта е, да се осигури широка база за оценка, като
се обхванат опасните вещества и продукти, оборудването, управлението на технологичния процес,
възможните човешки грешки и прилаганите мерки за безопасност, което е гаранция за по-пълен и
задълбочен анализ.
Най-общо се спазва следната схема от етапи на провеждане на анализа:
Избор на мерки

Определяне на системата
Идентифициране на опасностите
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Анализ на сценариите на аварии
Оценка на честотите на аварии
Анализ на последиците и моделиране
Оценка на риска
Най-напред се извършва определяне на системата - прави се пълно и задълбочено проучване
на документацията на предприятието (технология, оборудване, планове) с цел да се установи
доколко тя съответства на реално съществуващите условия. Следващите етапи се базират на опита
на членовете на екипа и наличието на статистически данни за възникването на аварии в идентични
обекти. Заключителният етап е оценката на риска за конкретния обект на анализа и избор на мерки
за безопасност.
2.1.1. На база на проведения анализ по изложената схема е направена оценка на риска при
работа и съхранение на опасни химични вещества и смеси на площадката на ТЕЦ „ Русе – Изток “
За целта е използвана Метод за бърза количествена оценка на риска, публикувана на уеб
страницата на МОСВ, раздел Превантивна дейност. Използвания метод е за бърза количествена
оценка на риска, включващ няколко етапа:


На всяко опасно вещество е присвоен числен код, базиран на неговите свойства и на начина
Химично
наименование
1
1.Хидразин

Вид
вещество
2
Запалима
течност

Парно
налягане
3.Газьол /дизелово Запалима
течност
гориво/

Описание на
веществото
3
Парно
налягане<0,03
МРа при 20°С

Съоръжение/
транспорт
4
Други
/производство/

Числен
код
5
3

Други
/производство/

3

Други
/производство/
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4.Тежки горива
/мазут/

Токсична
течност

Парно
налягане<0,03
МРа при 20°С
Опасна
за
здравето

5.Солна киселина

Токсична
течност

Опасна
здравето

за Други
/производство/

17

6.Натриева
основа

Токсична
течност

Опасна
здравето

за Други
/производство/

17

7.Водород

Запалим газ

Под налягане

8. Ферихлорид

Токсична
течност

Опасна за
здравето

Склад за съдове
по налягане под
100 кг
Други
/производство

13
17

17
Таблица 1

му на употреба/преработка, транспорт и съхранение:
Химично
наименование

Вид
вещество

Характеристика

на

Кодово

тръбопровода

обозначение

веществото

Диаметър на

(m)
1

2

Природен газ

Запалим
газ

3

Под налягане

4

5

0.2 - 1

12

Таблица 2


На последствията от голяма авария е присвоен числен код, определен от числения код на
опасното вещество, предизвикало или участващо в аварията и предполагаемото/максимално
количество.



На последствията от голяма авария е присвоен числен код, определен от числения код на
опасното вещество, предизвикало или участващо в аварията и предполагаемото му
количество.
Химично наименование

Числен код

Количество
тон

1

2
3

3
0,2

2.Природен газ
3.Газьол /дизелово гориво/
4.Тежки горива
/мазут/
5.Солна киселина

12
3
17

1,73
60
4900

Кодово
обозначение на
последствията
/съгл. код и количество/
4
(-)
Незначително
въздействие
AI
BI
C II

17

225

B II

6.Натриева основа
7.Водород

17
13

190,84
0,025

8. Ферихлорид

17

165

A II
(-)
Незначително
въздействие
A II

1.Хидразин

Таблица 3


Определяне на неблагоприятните последствия от възникване на голяма авария чрез
прибавяне на радиусите на опасност и на изцяло засегнатата площ.

Химично

Числен

Количество

Кодово

Радиус на

Засегната
18

наименование

код

тон

обзначение на
последствията
/съгл. код и
количество/

зоната
на
въздействие

площ S
ha

m
1
1.Хидразин

2
3

3
0,2

5
-

6
-

1,73
60

4
(-)
Незначително
въздействие
AI
BI

2.Природен газ
3.Газьол /дизелово
гориво/

12
3

0-25
0-50

0,2
0,8

4.Тежки горива
/мазут/
5.Солна киселина

17

4900

C II

0-100

1,5

17

225

B II

0-50

0,4

6.Натриева основа

17

190,84

A II

0-25

0,1

7.Водород

13

0,025

-

-

8. Ферихлорид

17

165

(-)
Незначително
въздействие
A II

0-25

0,1
Таблица 4

Гъстота на населението в населените места: „Топлофикация Русе” ЕАД се намира в Източна



промишлена зона на гр.Русе. Най-близката жилищна сграда е на отстояние 500 метра, т.е при
евентуална авария с някои от използваните опасни химични вещества на площадката на
дружеството не би се засегнало населението, а само работещите в централата.

Характеристика на заселената площ

Гъстота на население (брой жители )

Населени места (селище,град от 5 000 до 20 000

30

жители)

Таблица 4



Присвояване на усреднен показател на вероятност от възникване на голяма авария
според числения код на веществото и характера на съоръжението:

Химично наименование

Числен
код

Вероятност от възникване на голяма авария
(Р) за стационарни съоръжения
Производствени съоръжения
складиране

Хидразин

3

8

Газьол /дизелово гориво/

3

8

Тежки горива
/мазут/
Солна киселина

17

5

17

5

19

Натриева основа
Водород
Ферихлорид

17
13
17

5
5
5
Таблица 6



Присвояване на усреднен показател на вероятност от възникване на голяма авария за
вътрешни тръбопроводи в предприятието според числения код на веществото и
характера на съоръжението:

Химично наименование

Числен код Среден показател на вероятност възникване
на

голяма

авария

(P)

за

вътрешн

тръбопроводи в предиприятието
Природен газ

12

6
Таблица 7



Привеждане на средния показател на вероятност от възникване на голяма авария (P)
във вероятност за възникване на голяма авария (Fp):

Химично
наименование

Числен код

Среден показател на Вероятност
вероятност
възникване
голяма авария (P)

1
Природен газ

възникване
на голяма

на
авария

(събитие/година) (Fp)

2

3

4

12

6

1.10-6
Таблица 8

От приложения горецитиран метод за бързо количествена оценка на риска площадката на
ТЕЦ „Русе-Изток”, в резултат на използваните в производството, транспорта и съхранението на
ОХВ може да се направи извод, че потенциалния риск е минимален.
От разливи на ОХВ е нулев, тъй като съоръженията са снабдени с обваловки, с
необходимите размери за поемане на максималните количества.
Евентуалната опасност, която може да бъде е при взрив и в този случай биха били засегнати
работниците и служителите в централата, предвид зоните на въздействие от 0 до 100 м и засегната
площ 1,5 ha.
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Нито едно от използваните вещества на територията на ТЕЦ Русе не биха могли да окажат
токсично въздействие.
Солната киселина,натриевата основа и ферихлорида притежават категории на опасности,
които не попадат в обхвата на Приложение №3 на ЗООС, но съгласно информацията в
информационните листове за безопасност, те са опасни за човешкото здраве. Горецитираните
химични вещества са токсични течности, които са опасни за здравето, като процентното
съдържание на концентрациите на опасните съставки във водните разтвори не е равно на 100%,
следователно те не могат да окажат токсично въздействие на околната среда.
2.2.Външни рискове:
Това са ситуации произтичащи от природни бедствия – земетресения, наводнения, ветрове,
снегонавявания и др. както и такива като терористични актове и саботаж.
Оперативния персонал работещите в централата са обучени, изпитани и допуснати за работа
при успешно положени изпити за заемане на длъжностите с отговорности по безопасността на
съоръженията и допуснатите до работа до тези съоръжения. Провеждат се периодични
инструктажи за това как да действат при големи аварии, както и да окажат първа помощ на
пострадалите съобразно системата за организация и управление на персонала, разгледани в т.1.
Контрол по изпълнение на инструкциите, свързани с мерките за безопасност при работа и
безопасна експлоатация на съоръженията, с цел предотвратяване на големи аварии се осъществява
от отдел „ Техническа експлоатация и техническа безопасност „ и звено „ Технически надзор“. Те
съблюдават за изпълнението на действащите правилници, наредби, производствени инструкции,
заповеди и други нормативни документи.
При извършване на огневи работи и др. специфични дейности се издават наряди и актове за
огневи работи

в съответствие със съществуващата нарядна система, съгласно Правилника за

безопасност при работа в неелектрически уредби на електрическите централи.
При големи аварии влиза в действие Авариен план за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи на ТЕЦ”Русе-Изток”, като управлението на всички
мероприятия става от Щаб за ръководство на аварийно спасителни работи с ръководител
Изпълнителния директор на дружеството.
3.Оперативен контрол и управление на технологичните процеси.
В ТЕЦ ”Русе-Изток” се разработват и изпълняват организационно-технически мероприятия
за надеждна и икономична работа на енергийните съоръжения, които включват:


Провеждане на следремонтни изпитания на съоръженията за определяне ефективността на
извършения ремонт.



Ежемесечен вътрешен контрол на състоанието на основните съоръжения и изготвяне на
месечни отчети на технико- икономическите показатели на основните съоръжения.
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Изготвяне на инструкции, таблици и графици за управление на технологичните режими в
сътветствие с изискванията за надеждна и безопасна работа;



Упражняване и контрол на ефективността на работа по определени технико-икономически
показатели;



Извършване на анализ на технико-икономическите показатели /ТИП/ с цел оценяване на
състоянието на съоръженията, режимите на работа, разхода на енергоносители и
ефективността на извършените организационно-технически мероприятия, които се
отразяват в ежемесечните отчети по ТИП;



Водене на отчетност на получените, съхранявани и изразходвани основни и спомагателни
материали.
За всяко производствено структурно звено/цех, район, участък, лаборатория, служба/ се

изготвя списък на необходимите инструкции, технологични и оперативни схеми, който се
утвърждава от Изпълнителният директор. Измененията в оперативните и технологичните схеми
своевременно се нанасят в инструкциите и чертежите от упълномощени лица с отбелязване на
длъжността им, датата на внасяне на измененияна и с техния подпис. Тези изменения се довеждат
до знанието на персонала чрез запис в специален дневник за разпореждания.
За обслужващият персонал на работните му места се осигуряват вътрешни инструкции и
схеми. Те се подписват от ръководителя на структурното звено и се утвърждават от
Изпълнителният директор или упълномощено от него лице.
В инструкциите за експлоатация на съоръженията се записват:


Длъжностите, които за задължени да знаят инструкциите и да ги изпълняват.



Кратка характеристика за предназначението, устройството и действието;



Параметрите за нормална експлоатация и допустимите отклонения в работата на
съоръженията, граничните стойности на параметрите за безопасна експлоатация;



Редът за пускане, спиране и обслужване през време на нормална експлоатация;



Действието на персонала при нарушение на нормалната експлоатация;



Редът на извършване на прегледи, ремонти и изпитвания;
За оперативните дежурни ръководители /ОПЕГ/ в структурните звена се осигуряват:

технологична схема на съоръженията, оперативен дневник, дневник за разпореждания, дневник за
отчитане на работата по нарядите, графици за изпробване на съоръженията и системите, режимни
карти за работата на основните съоръжения, комплект от инструкции, схеми и други помощни и
нормативни актове по утвърден списък.
Водената оперативна документация се проверява от ръководния технически персонал на
централата ежедневно и се предприемат мерки за отстраняване на констатираните дефекти и
нарушения в работата на съоръженията и персонала. Оперативната документация, диаграмите на
регистриращата апаратура, както и оперативно-информационният комплекс на автоматизираните
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системи за управление подлежат на строг отчет и се съхраняват по определен ред с вътрешна
заповед и се съхраняват в Производствен отдел съгласно изготвена номенклатура.
При извършване на огневи работи и др. специфични дейности се издават наряди в
съответствие със съществуващата нарядна система, съгласно Правилника за безопасност при
работа в неелектрически уредби и Правилника за безопасност при работа електрически уредби,
като за огневите работи актовете се завежда в отдел „ТЕТБ”.
Описание на техническите параметри на оборудването, използувано за безопасна
експлоатация на съоръженията за съхранение на опасните химични вещества:
Складово стопанство за хидразин
Хидразина се съхранява в 1 бр.варел от 0,2 тона, съхранявани в склад материали в
заводската си опаковка, на закрита и оградена площадка, отговаряща на изискванията за пожарна
безопасност. За текущите нужди на цех”ХВО” хидразина се съхранява в оригинална опаковка (1
брой) в закрито помещение с бетонна основа. Към момента хидразин хидрат на производствената
площадка на ТЕЦ „Русе-Изток” не се съхранява.
Резервоар за газьол - Налично количество 0,06 t, изчислено на базата на обема на цистерната за
съхранение, която е с капацитет от 60 м3. Работният му обем е (60*0,80*0,80) =38,4 т.Газьолът не се

използва и не се доставя от години в „Топлофикация Русе” ЕАД. Резервоарът е надземен,
вертикален с метална конструкция. В експлоатация от 1977г.
Резервоар за мазут – 1брой. Мазутът се съхранява в един открит резервоар с вместимост от
5000 m3. Работният му обем е (5000*0,84*0,80) (обем,степен на запълване,плътност на веществото)
= 3 360 т. Наличното количество е 297,41 t.Мазутът се използва за стабилизация на горивния
процес и при необходимост за разпалване.
По технологична схема мазута непрекъснато циркулира от открит мазутен резервоар до
Парогенератор № 8, с температура 80⁰С, за мигновено разпалване на съоръженията.Подаващите
тръбопроводи са 2 бр. х Ø 108 мм, връщащите тръбопроводи са 2 бр. х Ø 86.Дължината им е по 600
метра всеки.
Външно мазутно стопанство разполага с ж.п. разтоварище, което не функционира.Мазут не
е доставян в последните три години.На площадката има изградена сепарационна шахта. Водите
след сепариращата шахта се включват в промишлено-дъждовната канализация и се заустват в
последна шахта на площадката преди общия колектор. При работа на съоръжението, преди
изпускане на отпадъчни води от шахтата към канализационната система, се извършва контрол по
показател нефтопродукти.
За експлоатацията и поддръжка на резервоара и тръбопроводите е изготвена и утвърдена
инструкция. На съоръженията се извършва непрекъснат контрол с цел установяване и отстраняване
на течове, които се документират в дневник и се отбелязват причините, както и предприети
коригиращи действия.
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Резервоари (ресивари) за водород
Дружеството разполага със собствена електролизерна инсталация за производство на
водород тип “СЭУ 4М”. За произведеното количество водород е обособена площадка за
съхранение, разположена в непосредствена близост до охладителни кули № 1, 2 и 3, която съдържа
3 стоманени

резервоара с всеки с капацитет 10 м3 (при налягане 10 атм.). Водородът от

площадката за съхранение до турбогенераторите се транспортира по тръбопровод с дължина 380 м
и Ø 58 мм.
Газопроводи на територията на ТЕЦ „Русе-Изток”
Количеството на природния газ (2 433 Нм3), което е 1,73 т. е определено като количеството, което се
намира в газопреносната мрежа, разположена на територията на площадката на ТЕЦ “Русе - Изток”,след
осъществяване на намерението за 100% газификация на Блок 4. Преди газифицирането (пълно) на Блок
4,обемът газ транспортиран по газопроводите, намиращи се на площадка ТЕЦ Русе е 2 280м3.

За горивната инсталация за производство на електрическа енергия дружеството използва и
други опасни и неопасни спомагателни материали:


Солна киселина



Натриева основа



Ферихлорид



Тринатриевфосфат



Хидразинхидрат



Негасена вар
Съоръженията, в които се съхраняват са:
Резервоари за солна киселина - Резервоарите за солна киселина са 4 бр. вертикални по 63

m3 - общо 252 m3 , 225 t. Те са разположени във външно реагентно стопанство, в цех ХВО,
снабдени са с киселинноустойчива обваловка с обем 66 m3, свързана посредством закрит канал
дълъг 100 м. с неутрализационна яма.
Резервоари за натриева основа


Резервоарите за натриева основа са 3 бр. вертикални с метална конструкция по 63 m3 -

общо 189 m3; 190,84 t. В експлоатация са от 1983г. Те са разположени във външно реагентно
стопанство, до цех ХВО, снабдени са с киселинноустойчива обваловка с обем 66 m3, която е
свързана посредством закрит канал дълъг 100 м. с неутрализационна яма.
За солната киселина и натриева основа е изготвена и утвърдена инструкция за експлоатация
и поддръжка на резервоарите и тръбопроводите. Извършва се непрекъснат контрол с цел
установяване и отстраняване на течове, които се документират в дневник и се отбелязват
причините и коригиращите действия. Разтоварват се с автоцистерни от 25 т.
Складово стопанство за ферихлорид
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Резервоарите за ферихлорид са 2 бр. резервоари ( по 32 m3 и 1 бр. по 63 m3)- общо

127 m3 ; 165 t броя, стационарни, вертикални, с изградени обваловки с обем 66 м³; в експлоатация
са от 1983г.; резервоарите са разположени във външно реагентно стопанство, като всеки от тях е
във връзка с неутрализационна яма, посредством закрит канал дълъг 100 m.Разтоварва се с
автоцистерни от 25 т.
Варово стопанство
Вароворото стопанство е с площ 50 м2 с включен склад. Използва се за получаване на
варно мляко посредством варогасителен барабан, при смесване на СаО и Н 2О. В централата няма
изградени сероочистващи инсталации.Използват се въглища с ниско съдържание на сяра до 0,4
%.По тази причина варното стопанство се използва за нуждите на цех ХВО, при обработването на
постъпващата вода от р.Дунав.
За основната производствена и обслужваща дейност дружеството използва и съхраняват
следните видове масла - турбинни, трансформаторни, хидравлични и компресорни.
Турбинни масла – използват се в основната производствена дейност на предприятието и се
съхраняват в Маслено стопанство, с изградена обваловка с вместимост 100 m3.
Налични са следните маслени резервоари:
□ надземни железобетонни резервоара 3 бр. по 20 м3 ;
I-ви резервоар 20 м3 – запълнен обем от общата вместимост 10 %, 2,0 м3 ;
II-ри резервоар 20 м3 - запълнен обем от общата вместимост 16 %, 3,2 м3 ;
III-ти резервоар 20 м3 - запълнен обем от общата вместимост 14 %, 2,8 м3
□ надземен железобетонен резервоар 1 бр. по 3,5 м3 – резервоарът е празен ;
□ 2 бр. по 18 м3 – резервоарът е празен.
В Маслено стопанство са осигурени сорбиращи материали (пилки), не са констатирани
разливи и течове на масла.
Маслени резервоари към ТГ:
□ 2 бр. по 9 м3 ;
□ 2 бр. по 19 м3 ;
□ 2 бр. по 14 м3 ;
Турбинното масло се използва в Турбинен цех, транспортирането става по тръбопровод с
дължина 250 м и диаметър Ø 86 мм.
Съгласно информационен лист за безопасност, продуктът не е класифицира като опасен,
съгласно правилата за класификация на Директиви 67/548/ЕИО или 1999/45/ЕО.
Трансформаторни масла – използват се в основната дейност на дружеството и се
съхраняват в обособено за целта складово стопанство.
Съхраняването на спомагателни материали и горива в цех „Електрически”се осъществява в:

Цистерна за трансформаторна масло - 1 бр. по 20 м3;

Цистерна за трансформаторна масло - 2 бр. по 10 м3;

Цистерна за трансформаторна масло - 1 бр. по 4 м3;
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Цистерна за трансформаторна масло (мобилна) - 2 бр. по 3 м3.

Трансформаторните масла се съхраняват в маслено стопанство, с обваловка с вместимост
100 m2 . Съгласно информационен лист за безопасност, продуктът не е класифицира като опасен,
съгласно правилата за класификация на Директиви 67/548/ЕИО или 1999/45/ЕО.
Хидравлични и трансмисионни масла – съхраняват се в метални 200 литрови варели. Към
момента не са налични на площадката.Доставят се при необходимост.Съхраняват се в Мазутно
стопанство.
4.Управление на промените
В процеса на работа на централата и в интерес на осъществяване на оптимален работен
процес могат да настъпят промени както в управленската й структура, така и в броя на работещите
в нея. Тези промени се извършва с решения от Съвета на директорите на „Топлофикация Русе”
ЕАД, като се реализират от Изпълнителния директор.
В централата се планира и извършва техническо обслужване, ремонти и модернизация на
съоръженията, сградите и комуникациите. Функциите за подготовка и изпълнението им се
разпределят между отделите за подготовка на ремонтите, ремонтният персонал на цеховете и
звената за ремонти и фирмите за специализиран ремонт.
Периодичността на всички видове ремонти се определя в зависимост от техническото
състояние на съоръженията, изискванията на производителите и нормативните актове, а
времетраенето на ремонтите – от договорите на извършването им и графиците за производство и
доставка на енергия.
Състоянието на съоръженията се установява от комисия, назначена от Изпълнителният
директор, при подготовката и преди започването на ремонта. Критериите, на които следва да
отговарят съоръженията се записват в договорите с изпълнителите и се разработват в техническата
документация по ремонта. Конструктивни изменения на сгради, основни съоръжения,
електрически и топлинни схеми се разрешават само след съгласуване с проектанта и надзорните
органи. След ремонт сградите и съоръженията се приемат от комисия, по програма, съгласувана с
изпълнителите и утвърдена от Изпълнителният директор. При приемане на съоръженията след
ремонт се извършва оценка на качеството на ремонта, включваща оценка на качеството на
изпълнените ремонтни работи и постигнатите качествени показатели.
Когато по време на изпробване се открият дефекти, които възпрепятстват нормалната и
безаварийна работа на съоръжението, ремонтът се счита за незавършен и изпробването се повтаря.
Окончателно съоръженията се приемат с протокол за 72 часова непрекъсната работа.
При извършване на модификации на съществуващите технологични схеми, машини и
апарати, те се отбелязват в производствените инструкции и оперативната документация, а
персоналът който ги обслужва преминава на инструктаж и обучение за работа с тях.
26

Досиетата за извършените ремонти, модернизации и подобрения и съпровождащата ги
документация се съхряняват до изчерпване срока на служба на съоръженията.
5. Аварийно планиране.
В „Топлофикация Русе” ЕАД е разработен и утвърден Авариен план за провеждане на
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия, аварии и
катастрофи. Планът съдържа:


План за действие при земетресения;



План за действие при възникване на промишлени аварии, свързани с отделяне на токсични
вещества;

 План за действие при ликвидиране на аварии и природни бедствия на обект – сгуроотвал
„Депо за неопасни отпадъци - сгуроотвал на ТЕЦ „Русе-Изток”;


План за действие при пожари в ТЕЦ ”Русе-Изток”;



План за действие при терористичен акт на територията на ТЕЦ ”Русе-Изток”
Аварийният план се актуализира ежегодно .Приложение № 1 – представен на хартиен

носител - Титулните страници на Авариен план за провеждане на спасителни и неотложни
аварийнно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи”.
В Приложение № 2 на настоящия доклад е представена схемата за уведомяване в случай на
аварийни ситуации.
Оперативното обслужване на електрическите централи и мрежи се извършва от специално
подготвен оперативен персонал. Той изпълнява всички инструкции за експлоатация, нареждания и
указания на висшестоящия дежурен персонал непротиворечащи на инструкциите за експлоатация.
При нормална експлоатация на същите и при преходни режими /пускане или спиране/,
персонала се ръководи от изготвените производствени инструкции.
При възникване

на авария, сериозна повреда или нарушаване на режима на работа,

дежурният оперативен персонал незабавно уведомява старшия дежурен

и ръководителя на

експлоатацията и предприема необходимите действия за нормализиране на обстановката.
При възникване на опасност от пожар, взрив, злополука, стихийнни бедствия и други, както
и при настъпване на такива събития, както и при липса на телекомуникационна връзка, персонала
взема самостоятелни решения за ликвидиране на авария, като действа в съответствие с вътрешната
инструкция за ликвидиране на аварията на обекта като носи пълна отговорност за действията си. В
последствие незабавно уведомява висшестоящия персонал.
Изготвен е план за действие при ликвидиране на пожари и се действа в съответствие с него.
Степента на подготовка и готовност

се поддържа

с провеждането на противоаварийни и

противопожарни тренировки съгласно изготвена програма и темите в нея.
В централата е организирана и се поддържа устойчива комуникационно – информационна
система на базата на проводни и подвижни средства за свръзка, автоматизарана информационна
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система и налични мрежи за осигуряване на оповестяването, управлението и взаимодействието на
органите и силите на ПБЗН, МИЕ, РИОСВ, МОСВ, РЗИ, РСПБЗН и Общинската администрация –
Русе.
На площадката на централата е осигурено колективно средства за защита – скривалище за
200 човека, разположено на територията на цех „РМЦ”.
На разположение са и индивидуални средства за защита:


общовойскови и граждански противогази – 200 бр., които се

съхраняват в

Административна сграда и Склад №1




въздушни спасителни апарати – 8 броя, като местата им на съхранение са както следва:

Пожарен склад

6 бр.

Цех „Електрически”

2 бр.

пожарогасители – общо 320 броя, разпределени по списък в цехове, административни и
производствени сгради и помещения . Пожарогасители са три вида – прахови, СО2 и воднопенни; За техническото годишно обслужване и профилактика дружеството има сключен
договор с фирма „ Елина 97“ ЕООД, гр.Русе.
Съгласно изискванията и правилата за пожарна безопасност на разположение на персонала

на територията на производствената площадка има осигурени различни типове пожарогасители, в
зависимост от тяхното предназначение /за гасене на пожари на уреди под напрежение или при
други запалвания/.
На работниците и служителите

в ТЕЦ ”Русе-Изток” са осигурени лични предпазни

средства и специално облекло, в зависимост от изискванията за съответното работно място
/предпазни каски, предпазни очила, ръкавици, гумени ботуши и престилки, работни костюми и
др./. Приложение - Списък на работниците и служителите, имащи право на ЛПС и работно
облекло.
6.Мониторинг на изпълнението:
6.1. Превантивен мониторинг
Оперативното обслужване на ТЕЦ ”Русе-Изток” се извършва от специално подготвен
оперативен персонал с изпълнение на дежурство на смени.
За оперативно обслужване се допускат само лица, притежаващи съответната квалификация,
преминали обучение със стажуване, проверка на знанията и дублиране за работа след успешно
положени изпити по всички инструкции които трябва да знае работника или служителя съгласно
заеманата длъжност.
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Дежурството на оперативния персонал се изпълнява по график, утвърден от Изпълнителния
директор. Дежурният оперативен персонал по време на дежурство отговаря за осигуряването на
нормална,безопасна и безаварийна работа на поверените му съоръжения, оперативните
превключвания, спиране и пускане на машини и съоръжения и воденето на оперативната и
техническа документация съгласно инструкциите.
При възникване на авария, сериозна повреда или нарушаване на режима на работа
дежурният незабавно уведомава началник смяната и ръководителят на експлоатацията и
предприема неоходимите действия за нормализиране на обстановката. При възникване на опасност
от пожар, взрив или злополука, както и при настъпване на такива събития дежурния взима всички
зависещи от него мерки, включително изключване на съоръжения, след което уведомява
висшестоящия оперативен и ръководен персонал. Дежурният персонал взема самостятелно
решение за ликвидиране на авария / при опасност за здравето или живота на хора, риск за нанасяне
на значителни материални щети и опасност от големи екологични замърсявания/, независимо от
присъствието на лице от вишестоящия технически персонал, като носи пълна отговорност за
действията си. Ръководител от висшестоящият оперативен или технически персонал има право
да отстрани лице от оперативния персонал от ръководство по ликвидиране на авария, да възложи
ръководството на друго лице или сам да поеме ръководството, ако действията на отстраненото
лице са опасни или неправилни. Всички оперативни превключвания, както и отсранявания от
работа се отразяват в оперативната документация съгласно отговорностите.
6.2.Коригиращ мониторинг
Съгласно Закона за енергетиката и енергийната ефективност в ТЕЦ”Русе-Изток”
съществува действаща Инструкция за разследване, класифициране и отчитане на нарушенията на
работата на съоръженията, разработена и утвърдена от Министерство на икономиката и
енергетиката.
Основните задачи при разследване на нарушенията са:


Обективно и технически аргументирано изясняване на причините

за възникване и

развитие на нарушението;


Оценка на действието на защитите, блокировките и автоматиките на системите за
безопасност;



Оценка на състоянието на повредените съоръжения или системи;



Оценка на действията на персонала и определяне на субективните причини за
нарушенията, ако има такива;



Оценка на правилността и пълнотата на инструкциите за работа;



Разработване на технически и организационни мерки за недопускане на подобни
нарушения в бъдеще;
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Създаване и поддържане на база данни за нарушения в работата на съоръженията, с
оглед извършване на анализи и вземане на решения за повишаване на надеждността на
съоръженията;



Представяне в Министерството на икономиката и енергетиката

на обобщена

информация за броя и анализи на възникналите нарушения.
Нарушенията се класифицират по следните точки:


По тежест на увреждане на съоръженията;



По видове съоръжения;



В зависимост от причините, които са ги предизвикали;



В зависимост от характера на възникналите нарушения – обективен или субективен.

Всяко нарушение се анализира , определят се причините, които са го предизвикали и се
съставя протокол. Протоколите от разследванията се съхраняват 10 години, а при нарушения,
съпроводени и с трудови злополуки – 50 години. При доказана вина за допуснатите нарушения от
съответните лица се издават заповеди за наказания.
Отговорност за изпълнение на инструкцията за разследване на нарушенията носят всички
длъжностни лица, отговарящи за техническата експлоатация на съоръженията.
7. Одит и преразглеждане
Промяна на работните процедури /режим на работа, промени на технологичните процеси и
т.н./, управленската структура и мерките за безопасност се извършват от Изпълнителният
директор, като те се обсъждат и приемат на заседание на Съвета на директорите на ТЕЦ ”РусеИзток” ЕАД.
Измененията в оперативните и технологични схеми своевременно се нанасят в
инструкциите и чертежите от упълномощени длъжностни лица с отбелязване на длъжността им,
датата на внасяне на измененията и техния подпис. Направените изменения се довеждат до
знанието на персонала чрез запис в специален дневник за разпореждане.
Инструкциите за безопасност се преразглеждат при промяна в действащия Правилник за
безопасност при работа в неелектрически уредби, при промяна на технологичните схеми и апарати,
изискващи специфични или различни от съществуващите мерки за безопасност. Промените в
инструкциите се извършват от ръководителя на съответното звено, съгласуват с отдел ТЕТБ и с
утвърждават от Изпълнителният директор.
До настоящият момент В „Топлофикация Русе” ЕАД няма регистрирани аварии, свързани с
безопасната работа. При възникване на авария или трудова злополука се реагира по начина описан
в точка 6.2, като в комисията провеждаща разследването се включва и отдел „ТЕТБ”. Вътрешният
одит по точки от 1 до 6 се извършва от Изпълнителният директор и упълномощените от него лица.
При извършване на вътрешни проверки резултатите от тях се документират с протокол, в който се
описват и направените предписания за промяна или подобряване на съществуващото положение.
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Извършват се вътрешни проверки на технологично оборудване / резервоари, тръбопроводи и др./ и
спазването на вътрешните нормативни документи. Резултатите от тези проверки се документират с
протоколи с указания за подобряване на съществуващото положение.

III.Нетехническо резюме на доклада
1. Обща информация за оператора и предприятието/съоръжението:
1.1 „Топлофикация Русе” ЕАД
1.2. ЕИК 117 005 106
1.3. Област Русе, Община Русе, 7000
1.4. Адрес за кореспонденция гр. Русе, 7000, ул «ТЕЦ Изток» № 1
1.5. Тел: 082/ 883 313 ; факс: 082 / 844 068, e-mail: toplo@toplo-ruse.com
1.6. Местоположение и географски координати на предприятието; гр. Русе, 7000, ул «ТЕЦ
Изток» № 1, WGS 84; N 43"52'0,5.0", E 26"00'34.9"
2.Описание на площадката:
“ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ” ЕАД е въведена в експлоатация на четири етапа.
І етап: (1964-1965 г.) – главен корпус с парогенератори №№ 1 и 2 тип 1В-96-220 с номинално
парапроизводтво 220 t/h и два турбогенератора тип ПТ 30-90/12/1,2 с номинална мощност по 30 MW
производство на Първи Бърненски машиностроителен завод, а също така всички спомагателни
съоръжения на площадката на централата и извън нея.
ІІ етап: (1966 г.) – разширение на главния корпус с един парогенератор № 3 тип 1В-139-365 с
паропроизводство 365 t/h производство на Първи Бърненски машиностроителен завод и един
турбогенератор тип К-110-130/33,6 с номинална мощност 110 MW производство на “Шкода” – Чехия,
както и допълнителни спомагателни съоръжения на площадката на централата.
ІІІ етап: (1971 г.) - разширение на главния корпус с един парогенератор № 4 тип 1В-139-365 с
паропроизводство 365 t/h производство на Първи Бърненски машиностроителен завод и един
турбогенератор тип К-110-130/33,6 с номинална мощност 110 MW производство на “Шкода” – Чехия,
както и допълнителни спомагателни съоръжения на площадката на централата.
ІV етап: (1983- 1985 г.) – разширение на главния корпус с четири парогенератора №№ 5,6,7 и
8 тип БКЗ 220-110 ПТ 2 с паропроизводство по 220 t/h производство на Барнаулския котлостроителен
завод – Русия и два турбогенератора тип ПТ-60-90/12/1,2 с номинална мощност по 60 MW
производство на Ленинградски металически завод и един върхов водогреен котел 100 Gcal/h, както и
спомагателни съоръжения на площадката на централата и извън нея.
През 1985 г. възниква авария на парогенератор № 6, при която той е напълно разрушен и не е
възстановяван след това.
През 2003 г. е демонтиран върховият водогреен котел.
През 2015г. в “Топлофикация- Русе” ЕАД производствения капацитет на инсталацията не е
увеличаван. Съгласно условие 4.1. от актуализираното с Решение № 46-Н0-И0-А4/2015г. на ИАОС
комплексно разрешително, използваната номиналната топлинна мощност на горивната инсталация
за производство на енергия е 744 MW.
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Блок № 3 е в планов престой от 1992г. През март 2011 г. е извършена консервация на
Парогенератор №2, след което той не е въвеждан в експлоатация. Парогенератор №1 е разпален в
810 ч. на 04.04.2012 г. за извършване на консервацията му, след което в 13 15 ч. същия ден котелът е
спрян. Пломбиран е на 26.04.2012 г.
На 14.01.2016г., по време на експлоатация на Парогенератор № 5 се образува вътрешен
пробив на екранната система, в следствие на което, се включва защитната система на съоръжението
и котела принудително угасва.Съоръжението не може да бъде експлоатирано във въда, в който се
намира след аварията.Съгласно Преходния национален план и разрешената размяна на сроковете за
реконструкция на парогенератори № 5 и № 7, котел № 5 по плана трябва да влезе в реконструкция
от 01.06.2016г. - до 01.06.2017г.
Дружеството е разположено в имот с идентификатор 63427.8.37, по плана на град Русе.
Имотът е с площ от 255 947 кв.м.
Отстоянията от обекти, подлежащи на здравна защита, разположени най-близо до ТЕЦ “РусеИзток” са както следва:
– на 1800 m;
-Изток” – на 2000 m;
Професионална гимназия по транспорт” – на 1600 m;
Областен диспансер за психични заболявания"– на 2100 m;
-ІІ – на 3400 m;
Площадката не попада в чувствителни и уязвими зони; санитарно-охранителни зони на
водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.
”Топлофикация Русе” ЕАД граничи със следните територии :
-

На изток – с “ Русе-Кемикълс” АД, фталов и малеинов анхидрид 1,2 м.

-

На север – с “Енергомонтаж” АД ,600 м.

-

На запад – с “Биндъл” ООД, “Метавак” ООД-950 м.

-

На юг – с “Енергоремонт-Русе” ЕАД и “Енергомонтаж” АД, 1,5км.

Всички горепосочени предприятия са част от Източна промишлена зона на гр. Русе.
3. Номер/дата на актуалното уведомление за класификация на предприятието/съоръжението,
подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 ЗООС – към искане преценка от ОВОС вх.№АО-4121(4)/10.10.2019г.
4. Номер/дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС за потвърждаване на
класификацията, въз основа на което е изготвен ДППГА – С писмо изх. № УК-191/19.07.2016г.
на МОСВ, „Топлофикация Русе” ЕАД е информирана,че уведомлението е изготвено в съответствие
с изискванията на Приложение № 1 към чл5,ал.2 на Наредбата за предотвратяване на големи
аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. Предприятието е
класифицирано като „предприятие с нисък рисков потенциал” , за следните опасни вещества от
Приложение №3 на Закона за опазване на околната среда: хидразин хидрат– 0,2 тона; котелно
гориво – 3 360 тона; пр.газ– 1,67 тона ,газьол -38,4 тона, водород – 0,025 тона. С новото
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инвестиционно предложение,входирано в РИОСВ Русе с писмо с изх.№ ЕКО-1840/18.09.19г.
количеството пр.газ съхранявана по газопроводите разположени на обща площадка ТЕЦ „РусеИзток” ще бъде 1,73 т.
5.Кратко описание на дейността.
“ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ” ЕАД – ТЕЦ “Русе-Изток” е централа със смесено електро- и
топлопроизводство.
Основни производствени цехове са “Котелен”, “Турбинен”, “Електрически”, “ЦЦР” (Цех за
централизиран ремонт в помощ на всички цехове), “Въглеподаване”, “Химическо водоочистване
(ХВО).
В цех “Котелен” са монтирани 7 бр. парогенератори (ПГ). ПГ 1 и ПГ 2, тип 1В-96-220 с номинално
паропроизводство по 220 t/h, с течно шлакоотделяне при около 1400 ºС са свързани с общ колектор
и работят с турбогенератори (ТГ) №№ 1 и 2. ТГ 1 и ТГ 2 са тип ПТ-30-90/12/1,2 с номинална
мощност по 30 MW.
ПГ 3 и ПГ 4, тип 1В-139-365 с номинално паропроизводство 365 t/h, с течно шлакоотделяне при
около 1400 ºС работят в блок, съответно с турбогенератори №№ 3 и 4. ТГ 3 и ТГ 4 са тип К-110130/33,6 с номинална мощност по 110 MW.
ПГ 5, ПГ 7 и ПГ 8, тип БКЗ 220-100 ПТ2 с течно шлакоотделяне при около 1400 ºС с
паропроизводство по 220 t/h., са вързани с общ колектор и работят с турбогенератори №№ 5 и 6.
ТГ 5 и ТГ 6 са тип ПТ-60-90/12/1,2 с номинална мощност по 60 MW.
През 2015г. в “Топлофикация- Русе” ЕАД производствения капацитет на инсталацията не е
увеличаван. Съгласно условие 4.1. от актуализираното с Решение № 46-Н0-И0-А4/2015г. на ИАОС
комплексно разрешително, използваната номиналната топлинна мощност на горивната инсталация
за производство на енергия за 2015г. е 744 MW.
Блок № 3 е в планов престой от 1992г. През март 2011 г. е извършена консервация на Парогенератор
№2, след което той не е въвеждан в експлоатация. Парогенератор №1 е разпален в 810 ч. на
04.04.2012 г. за извършване на консервацията му, след което в 1315 ч. същия ден котелът е спрян.
Пломбиран е на 26.04.2012 г.
Горивото за всички ПГ се осигурява с прахоприготвящи системи с топково – барабанни мелници, в
които се използват метални топки за надробяване на въглищата.
Доставянето на въглищата, за горивната инсталация, се осъществява по р. Дунав с шлепове
(въглевози), които се разтоварват на открит пристанищен склад с капацитет 300000 t. Посредством
булдозери те се подават на транспортни ленти, които изнасят въглищата до бункери за сурови
въглища,или до открит склад на площадка на ТЕЦ “Русе-Изток” с вместимост 50000 t. След
раздробяването на въглищата в топкови мелници, посредством транспортьори се захранват
котелните бункери.
Другото използвано гориво е мазут. Получаването му в изграденото мазутно стопанство (един
брой резервоар) се осъществява чрез ж.п. цистерни, като за разтоварването му се използват 3 броя
центробежни помпи с дебит 950 t/h. Мазутът се съхранява в един открит резервоар с вместимост от
5000 m3.
За разпалване на ПГ 4, 5, 7 и 8 се използва и природен газ. Доставянето на природен газ се
осъществява по изградената газоразпределителна мрежа.
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Като основен водоизточник за производствените нужди на “ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ” ЕАД се
използва р. Дунав, като за целта на брега на реката са изградени две брегови помпени станции.
Двете помпени станции са взаимно свързани в колекторна схема, като всяка една от тях е в
състояние да подава вода по тръбопроводи до основната площадка.
Използваната от р. Дунав вода служи за охлаждане, транспортиране на пепелта и сгурията,
противопожарни нужди и за компенсиране на технологичните загуби в производството и преноса
на пара и гореща вода.
За охлаждане, противопожарни цели и транспортиране на пепелта и сгурията се използва
необработена дунавска вода.
Загубите на пара и кондензат в технологичния цикъл се компенсират с обработена в цех ХВО вода.
Предварителното очистване на дунавската вода се извършва в реактор-утаители с коагулант
ферихлорид, съвместно с варна декарбонизация. Следва механично филтриране с кварцов пясък,
след което водата постъпва в два резервоара за декарбонизирана вода, част от която се използва за
допълване на топлофикационната мрежа, а друга част се подава към йонитна обезсоляваща
инсталация. След преминаване през йоннообменните филтри, деминерализираната вода постъпва в
резервоари, от които се подава в производствения цикъл.
За основните охладителни процеси, в рамките на централата работи циркулационно-охладителна
система. Тя е изпълнена в “затворен” цикъл с охладителни кули – 7 броя (ТГ 1 и ТГ 2 работят с
първа кула, ТГ 3 с втора и трета, ТГ 4 с четвърта и пета, ТГ 5 и ТГ 6 съответно с шеста и седма
кула).
Емисиите от изгарянето на горивото в парогенераторите се изхвърля в атмосферата чрез три
комина. Първият с височина 120 m и диаметър на светлия отвор 5,8 m - работи с ПГ № 1, 2 и 3,
втория с височина 180 m и диаметър на светлия отвор 6,0 m - работи с ПГ № 4 и 5, третия с
височина 180 m и диаметър на светлия отвор 6,0 m - работи с ПГ № 7 и 8
Блок схеми на основните цехове с ТЕЦ Русе са представени на фигури 1÷6
С издаването на комплексно разрешително за инсталацията е потвърдено използването на НДНТ.
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КОТЕЛЕН ЦЕХ
(Използвани ресурси и генерирани
отпадъци )

Организирани емисии от
изгаряне

Електро
Филтър

Пепелина

Замърсяване от
масла и греси
Неорганизирани
емисии от прах

Въглища

СПОМАГАТЕЛНА
СТАНЦИЯ

П
А
Р
О
Г
Е
Н
Е
Р
А
Т
О
Р

Въгл.
прах

Вода
Смазочни м-ли
Мазут

Пара към
турбината

Шлак

СГУРОИЗВОЗ

Замърсяване от
неплътности на
почвата с шлак
пепелина

СГУРОИЗВОЗ

Отпадна
вода

Замърсяване
на р.Дунав с
неразложени
вещества

р.Дунав

Фигура 1
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КОТЕЛЕН ЦЕХ
(Мазутно стопанство – генерирани
отпадъци)

Емисии от изгаряне

Разливи от
неплътности

ПАРОГЕНЕРАТОР

Разлив от
преливане
на резервоара

МАЗУТЕН РЕЗЕРВОАР

Ж.П.
ЦИСТЕРНА

СЕПАРАЦИОННА
ШАХТА

Попадане
на мазут в
канализацията

Разлив при
разтоварване
Емисии от
изпарения

Фиг. 2
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ГОРИВО – ТРАНСПОРТЕН ЦЕХ
(Използвани суровини и
генерирани отпадъци)

ШЛЕПОВЕ

Въглища

ОТКРИТ СКЛАД
Неорганизирани
ЗА ВЪГЛИЩА
емисии от прах
р. ДУНАВ

Въглища

Масла

ГОРИВОТРАНСП.
ЛЕНТИ

Въглища

Неорганизирани
емисии от прах

Отпадни
масла

Въглища

ОТКРИТ
СКЛАД
Въглища
ЗА ВЪГЛИЩА
ТЕЦ

Масла

ДРОБИЛКА

Отпадни
масла

Въглища

ГОРИВОТРАНСП. Отпадни
масла
ЛЕНТИ

Въглища

БУНКЕРИ СУРОВИ
ВЪГЛИЩА

КОТЕЛЕН ЦЕХ

Фиг.3
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ЦЕХ “ХВО”
(Използвани ресурси и
генерирани отпадъци)

Вода от р. Дунав

Ферихлорид

Отпадни води с
високо рН(рН 10...11)

ПРЕДОЧИСТКА
Карбонатен шлам

Карбонатен шлам
Декарбонизирана
вода

Вода

Варовик

ВАРОВО
СТОПАНСТВО

Едри механични
примеси

Солна
кисeлина

Натриева
основа

ЙОНООБМЕННИ
ФИЛТРИ
Отпадни води с
ниско рН(рН 3...4.5)
СТЕПЕН
ФИЛТЪР

ЙОНООБМЕННИ
ФИЛТРИ
СТЕПЕН
ФИЛТЪР

Отпадни води с
високо рН(рН 10...11)

Реагенти

Солна
киселина

КОТЕЛЕН ЦЕХ

Колектор отпадни
води от ТЕЦ

Варно
мляко

НЕТУРАЛИЗ.
ШАХТА

ЙОНООБМЕННИ
ФИЛТРИ
Отпадни води с
ниско рН(рН 3...4.5)
СТЕПЕН
ФИЛТЪР

ЙОНООБМЕННИ
ФИЛТРИ
СТЕПЕН
ФИЛТЪР

Отпадни води с
високо рН(рН 10...11)

р. Дунав

Фигура 4
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ТУРБИНЕН ЦЕХ
(Използвани ресурси и
генерирани отпадъци)

Пара от
парогенератори

Масла за
смазване

Вода за
охлаждане

Вода за
охлаждане

Т
У
Р
Б
О
Г
Е
Н
Е
Р
А
Т
О
Р

Масла за
смазване

Пара

СПОМАГАТЕЛНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ

Пара за
промишлеността
Мрежова вода
за отопление

Кондензат
Отработени
масла
Масла
Генериращи
мощности

СПОМАГАТЕЛНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ

ОХЛАДИТЕЛНИ
КУЛИ

Топлинно
замърсяване

Отработени
масла

Пит. вода към
парогенератори

Фигура 5
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ЕЛЕКТРО ЦЕХ
(Използвани ресурси и
генерирани отпадъци)

ВОДОРОД

ТОПЛОСИЛОВИ
ЦЕХОВЕ

ГЕНЕРИРАЩИ
МОЩНОСТИ

СИЛОВИ
ТРАНСФОРМАТОРИ

ОРУ

НЕК и ЕРП
ПОТРЕБИТЕЛИ

H2

O2
H2

ЕЛЕКТРОЛИЗЕРНА
СТАНЦИЯ

ЕЛ.УРЕДБИ
КРУ И СБОРКИ

ТРАНСФОРМАТОРИ
ЗА СН

KOH

ЦИСТЕРНИ
СВЕЖО
МАСЛО

ЦИСТЕРНИ
ОБРАБОТЕНО
МАСЛО

АКУМУЛАТОРНИ
БАТЕРИИ

КОМПРЕСОРИ
ЗА ВЪЗДУХ

Компр.
масло

ДИЗЕЛОВ
АГРЕГАТ
Мот.
масло

Електролит

МАСЛЕНО СТОПАНСТВО
Отпадни
масла

Електролит

Трансф.масло

НЕУТРАЛИЗАЦИОННА ШАХТА/СЕПАРАЦИОННА ШАХТА/КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА
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6. Описание на технологичните съоръжения, в които ще са налични опасни вещества
от приложение № 3 към ЗООС.
6.1. Съоръженията, в които се съхраняват опасни химични вещества на площадката на ТЕЦ
„Русе-Изток” ЕАД са:


Резервоари за газьол;



Резервоар за мазут;



Резервоари (ресивери) за водород;



Газопроводи на територията на ТЕЦ „Русе-Изток”

6.1.1.Резервоар за газьол - Налично количество 0,06 t, изчислено на базата на обема на
цистерната за съхранение, която е с капацитет от 60 м3. Работният му обем е (60*0,80*0,80) =38,4
т.Газьолът не се използва и не се доставя от години в „Топлофикация Русе” ЕАД. Резервоарът е
надземен, вертикален с метална конструкция. В експлоатация от 1977г.
6.1.2.Резервоар за мазут – 1брой. Мазутът се съхранява в един открит резервоар с
вместимост от 5000 m3. Работният му обем е (5000*0,84*0,80) (обем,степен на запълване,плътност
на веществото) = 3 360 т. Наличното количество е 297,41 t.Мазутът се използва за стабилизация на
горивния процес и при необходимост за разпалване.
По технологична схема мазута непрекъснато циркулира от открития мазутен резервоар до
Парогенератор № 8, с температура 80⁰С, за мигновено разпалване на съоръженията.Подаващите
тръбопроводи за 2 бр. х Ø 108 мм, връщащите тръбопроводи за 2 бр. х Ø 86.Дължината им е по 600
метра.
Външно мазутно стопанство разполага с ж.п. разтоварище, което не функционира.Мазут не
е доставян в последните три години.На площадката има изградена сепарираща шахта. Водите след
сепариращата шахта се включват в промишлено - дъждовната канализация и се заустват в последна
шахта на площадката преди общия колектор.
За експлоатацията и поддръжка на резервоара и тръбопроводите е изготвена и утвърдена
инструкция. На съоръженията се извършва непрекъснат контрол с цел установяване и отстраняване
на течове, които се документират в дневник и се отбелязват причините, както и предприети
коригиращи действия.
6.1.3. Резервоари (ресивари) за водород
Дружеството разполага със собствена електролизерна инсталация за производство на
водород тип “СЭУ 4М”. За произведеното количество водород е обособена площадка за
съхранение, разположена в непосредствена близост до охладителни кули № 1, 2 и 3, която съдържа
3 стоманени

резервоара с всеки с капацитет 10 м3 (при налягане 10 атм.). Водородът от

площадката за съхранение до турбогенераторите се транспортира по тръбопровод с дължина 380 м
и Ø 58 мм.
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Газопроводи на територията на ТЕЦ „Русе-Изток”
Количеството на природния газ (2 433 Нм3), което е 1,73 т. е определено като количеството, което
се намира в газопреносната мрежа, разположена на територията на площадката на ТЕЦ “Русе - Изток”.

6.2. Описание на технологичните съоръжения, в които ще са налични неопасни
вещества (спомагателни материали)
За горивната инсталация за производство на електрическа енергия дружеството използва
спомагателни материали в следните съоръженията:


Резервоари за солна киселина;



Резервоари за натриева основа;



Резервоари за ферихлорид;



Варово стопанство

Резервоари за солна киселина
Резервоарите за солна киселина са 4 бр. вертикални по 63 m3 - общо 252 m3 , 225 t. Те са
разположени във външно реагентно стопанство, в цех ХВО, снабдени са с киселинноустойчива
обваловка с обем 66 m3, свързана посредством закрит канал дълъг 100 м. с неутрализационна
яма.Разтоварва се с автоцистерни по 25 т.
Резервоари за натриева основа
Резервоарите за натриева основа са 3 бр. вертикални с метална конструкция по 63 m 3 общо 189 m3; 190,84 t. В експлоатация са от 1983г. Те са разположени във външно реагентно
стопанство, до цех ХВО, снабдени са с киселинноустойчива обваловка с обем 66 m3, която е
свързана посредством закрит канал дълъг 100 м. с неутрализационна яма. Разтоварва се с
автоцистерни по 25 т.
За солната киселина и натриева основа е изготвена и утвърдена инструкция за експлоатация
и поддръжка на резервоарите и тръбопроводите. Извършва се непрекъснат контрол с цел
установяване и отстраняване на течове, които се документират в дневник и се отбелязват
причините и коригиращите действия.
Складово стопанство за ферихлорид
Резервоарите за ферихлорид са 2 бр. резервоари ( по 32 m3 и 1 бр. по 63 m3)- общо 127 m3 ;
165 t броя, стационарни, вертикални, с изградени обваловки с обем 66 м³; в експлоатация са от
1983г.; резервоарите са разположени във външно реагентно стопанство, като всеки от тях е във
връзка с неутрализационна яма, посредством закрит канал дълъг 100 m.
Варово стопанство
Вароворото стопанство е с площ 50 м2 с включен склад. Използва се за получаване на варно
мляко посредством варогасителен барабан, при смесване на СаО и Н 2О. В централата няма
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изградени сероочистващи инсталации.Използват се въглища с ниско съдържание на сяра до 0,4
%.По тази причина варното стопанство се използва за нуждите на цех ХВО, при обработването на
постъпващата вода от р.Дунав.
Описание на технологичните съоръжения, в които ще са налични други спомагателни
материали:
За основната производствена и обслужваща дейност дружеството използва и съхраняват
следните видове масла - турбинни, трансформаторни и хидравлични и компресорни.

Трансформаторни масла – използват се в основната производствена дейност на
предприятието и се съхраняват в Маслено стопанство, с изградена обваловка с вместимост 100 м3
Съхраняването на спомагателни материали и горива в цех „Електрически” се осъществява в:


Цистерна за трансформаторна масло - 1 бр. по 20 м3 - празна ;



Цистерна за трансформаторна масло - 2 бр. по 10 м3 - празна ;

Цистерна за трансформаторна масло - 1 бр. по 4 м3- празна;
Цистерна за трансформаторна масло (мобилна) - 2 бр. по 3 м3 - празна
Наличните трансформаторни масла се съхраняват в метални варели- 6 бр. по 200 литра.




Намират се в Маслено стопанство.
Резервоарите се съхраняват в обособено за целта складово стопанство, включващо
гореописаните вертикални надземни резервоара с макс.съхранявано количество с общ обем
трансформаторно и турбинно масло 83,5 m3 /73,48 тона. Площадката е с изградена обваловка с
обща вместимост 200 m3.
Съгласно информационен лист за безопасност на турбинното масло, продуктът не е
класифицира като опасен, съгласно правилата за класификация на Директиви 67/548/ЕИО или
1999/45/ЕО. Не се изисква и специално етикетиране.


Хидравлични и трансмисионни масла – не са налични на площадката на ТЕЦ „Русе-

Изток”. При доставка се съхраняват в метални варели.
6.3. Информация за наличните в предприятието опасни и неопасни вещества:
6.3.1. Описание на опасните вещества, които са налични в предприятието:
Приложение 1 към информацията
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6.3.2. Описание на неопасните вещества, които са или се планира да са налични в
предприятието/съоръжението:
Солна киселина, натриевата основа и ферихлорида, съгласно информационните листове за
безопасност и базата данни на Европейската агенция по химикали, тези вещества не притежават
категории на опасност от част 1 на Приложение №3 на Закона за опазване на околната среда.
Химично наименование

CAS №

EC №

1

2

3

Налично
количество
(в тонове)
6

Солна киселина

7647-01-0

231-595-7

9

Натриева основа

1310-73-2

215-185-5

23

Ферихлорид

7705-08-0

231-729-4

18

Тринатриев фосфат

7601-54-9

231-509-8

0,05

Турбинни масла

64742-53-6

265-156-6

6,7 тона

265- 091-3

1,2 тона

265-157-1

0 тона

Трансформаторни масла
Хидравлични и
трансмисионни масла

64741-89-5

64742-54-7

Физични свойства
7
Воден разтвор на хлороводород,
с концентрация до 37%, имащ
силно корозивно и дразнещо
действие.
Молекулна маса - 36,46;
плътност - 1,19 kg/m3 ; точка на
замръзване -30 ºС; вискозитет
(20ºС) - 1,9 mPa.s
Воден разтвор с концентрация до
50%, имащ корозивно действие.
Молекулна маса - 40; плътност 1,44 kg/m3; точка на кипене 142,5 ºС; точка на замръзване - 12
ºС; вискозитет (20ºС) - 120 mPa.s
Точка на кипене 106⁰С (при
н.усл.), 37⁰С ( 1013 hPa); pH ~2
97% Na3PO4 безводен с 0,5
молекулна вода и монохидрат, на
суха маса не по-малко от 92%
Na3PO4 за додеканхидрат след
накаляване
От жълто до кафява течност, със
специфичен мирис; плътност –
0,838 г/мл при 20°С
Течност със светло жълт цвят и
специфичен мирис. Плътност –
0,880 г/мл при 20°С.
Кафява течност с специфичен
мирис. Плътност – 0,873 г/мл
при 20°С.

Планирани да са налични:

Урея (карбамид),
(NH2)2CO

57-13-6

200-315-5

0

Калциев карбонат CaCO3

471-34-1

207-439-9

0

Бели гранули, гранулометричен
състав 0.1 – 5 мм, без миризма
или слаба миризма на
амоняк,температура на топене
134ºC, с разлагане веднага след
разтопяването,разтворимост във
вода > 624 г /л при 20ºC,
относителна плътност (D4 (20))1.33 гр./см3
Гранулиран продукт с размер на
гранулите от 1 до 6
мм.Разтворимост във вода, рН 711, насипна плътност 700 кг/м3.
Продуктът не е запалим,летлив и
експлозивен.
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7. Обобщена информация за идентифицираните опасности от големи аварии в
предприятието/съоръжението и мерките за предотвратяване на рисковете от големи аварии и
ограничаване на последствията от тях.
За осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд за персонала и пожарната
безопасност се утвърждава с вътрешни инструкции и периодични инструктажи, съгласно
Правилник

за

безопасност

при

работа

в

неелектрически

уредби

на

електрически

и

топлофикационни централи и по толпопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения . В този
правилник са описани най-важните изисквания за работа в ТЕЦ.
В цялата централа има предупреждаващи, забраняващи и разрешаващи табели, поставени
по предназначение.
8. Обща информация относно начина на предупреждаване и действията, които засегнатото
население трябва да предприеме в случай на голяма авария, или посочване на източника,
където тази информация може да се намери по електронен път.
В случай на голяма авария, която би могла да засегне населението в най – близко
разположените населени райони на гр.Русе – оперативния щаб информира по телефона кмета на
града и при първа възможност се изняса доклад от ситуацията в интернет страницата на
дружеството и уведомяваме медии и други обществени организации.
9. Мерки, които операторът трябва да предприема с цел намаляване на риска от
възникване на големи аварии
Персоналът, които ръководи и провежда техническата екплоатация на централата е длъжен:


Да спазва Правилника за безопасност при работа и вътрешните инструкции;



Да поддържа сградите, съоръженията и системите в състояние на експлоатационна
готовност;



Да спазва оперативно-диспечерската разпоредба
Мерките за намаляване риска от възникване на големи аварии са:



Денонощен оперативен контрол за правилна експлоатация на съоръженията, пропуски или
разливи, които биха довели до големи аварии.



Оперативен контрол при анормални режини на работа



Наблюдение при товаро-разтоварни работи

Приложения към ТБ” – инж.Р.Добрев
Съгласувал,
Зам.гл.инж. – Т.Обретенов
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