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ЗА НАС

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД е фирма с над шестдесетгодишна история. През целия този период ЕНЕРГОПРОЕКТ АД се утвърждава като основен институт за научна дейност,
прогрес и проектиране в сферата на енергетиката. Всички енергийни проекти в
страната, от най-малката водна централа или отоплителна централа до големите
водноелектрически централи, топлоцентрали, АЕЦ „Козлодуй”, електропреносната мрежа, са проектирани от ЕНЕРГОПРОЕКТ АД. Дружеството е участвало и
участва активно в експлоатацията на проектираните обекти.
ЕНЕРГОПРОЕКТ АД е проектант и консултант на голям брой обекти в чужбина.
През годините на развитие и усъвършенстване са установени различни отдели
и лабораторни екипи, адаптиращи се към нови методи и инженерни технологии.
Особено значение е отделено на националната енергийна стратегия, реконструкцията и обновяването на ТЕЦ и ВЕЦ, повишаване на сигурността на експлоатация
на АЕЦ, отстраняване на негативното въздействие върху околната среда, икономични и ефективни насоки в развитието на енергийния сектор.
ЕНЕРГОПРОЕКТ АД непрекъснато усъвършенства своята структура и организация
на работа с оглед на бързо променящата се пазарна среда у нас. В тази насока са
установени гъвкави пазарни стратегии.
Дружеството инвестира в повишаването на квалификацията на персонала и съвременни маркетингови проучвания. Резултатни се оказват работните контакти с
водещи инженерни фирми от Канада, Франция, Германия, Русия, САЩ, Испания,
Холандия, Австрия и много други. Взаимното сътрудничество, насочено към усъвършенстване и обновяване на производството на енергия, се оказва изключително ползотворно. С помощта на чуждестранни експерти е създадена ефективна
система за контрол на качеството.
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УСЛУГИ

•п
 роектиране в сферата на гражданското и транспортно
строителство – административни и жилищни сгради, летища,
пристанища;
• строителен мениджмънт;
• предпроектни проучвания и спецификации;
• финансово-икономически оценки и бизнес-планове;

• консултантска дейност по енергийни технологии,
разработване на енергийни стратегии и политики;
• проектиране на национални проекти за енергийно
производство, водни и топлоцентрали, атомни, топло- и водни
електроцентрали, електрически системи и електропреносни
мрежи;

• управление на програми за енергийна ефективност;

• проектиране на язовири и хидравлични конструкции,
помпени-акумулаторни станции, малки водни централи и
водоснабдителни системи;

• управление на портфолио - възобновяема енергия;

• оценка и подбор на площадка за енергийни обекти;

•п
 роектиране на възобновяеми енергийни източници, системи
за добавъчна вода и инсталации за пречистване на отпадъчни
води;

• проектиране на високоволтови линии, градски мрежи,
подстанции и системи за автоматичен контрол;

•п
 роектиране в областта на пречистването на битови,
промишлени и опасни отпадъци;

• проектиране на топло- и дизелови електроцентрали,
отоплителни централи, газоснабдяване и районни отоплителни
мрежи;

• контрол на замърсяването на околната среда;

• проектиране на подстанции.

• оценка и изследване на околната среда;
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ГРАЖДАНСКО И ТРАНСПОРТНО ПРОЕКТИРАНЕ – ЛЕТИЩА
РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНО ЛЕТИЩЕ КАЗАН
Концепцията за развитие на Международно летище Казан е разработена от „Фрапорт“ АГ по поръчка на Българска Авиационна
група и Правителството на Република Татарстан. Създаденият
проект - генерален план се състои от два основни подетапа: Етап
1 - Строителство на Терминал 1А с двуетажен и открит паркинг, и
Етап 2 - Разработка на проекта на Терминал 1Б с покрит и открит
паркинг. Главен проектант на обекта е ЕНЕРГОПРОЕКТ АД.

Град Казан е столица на Република Татарстан, която е част от
Руската федерация. Населението му наброява над 1 млн. жители. Благодарение на многото природни ресурси в региона и на
географското си положение, той привлича все по-голям трафик,
не само на вътрешни, но и на международни авиолинии. През
2013 г. Казан е домакин на Лятната универсиада, организирана
от Международната университетска спортна федерация (FISU).
Събитието привлича световното внимание, което налага нуждата
от подходящ вход към града, достъпен за целия свят, и необходимостта Международно летище Казан да се опита да отговори
на тези нужди.

При Етап 1 се извършва строителство на Терминал 1А, на изток
от съществуващия Терминал 1, с двуетажен паркинг за 220 автомобила и открит паркинг за 360 автомобила и 30 автобуса. Терминал 1А е главният терминал на Летище Казан. Той обслужва
повечето въздушни линии, включително и Lufthansa. Изграждането на ново терминално крило - Терминал 1А, е от първостепенна значимост и драстично ще облекчи напрежението на стария
Терминал 1. Строежа на новата сграда започва на 27.09.2009 г.
със заповед на министър-председателя на Татарстан.
В настоящата архитектурно-планировъчна концепция за Терминал 1А на Международно летище Казан са представени технологичните решения на процеса на обслужване на пътниците и
обработката на багажа, решения за функционално разделение
на площите, базирани на изискванията на МАТА (Международна
асоциация за въздушен транспорт) и отчитайки руските норми за
проектиране.
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ГРАЖДАНСКО И ТРАНСПОРТНО ПРОЕКТИРАНЕ – ЛЕТИЩА
РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНО ЛЕТИЩЕ КАЗАН
Схемата на Генералния план, освен за Терминал 1А, е и концепция на проекта за реконструкция и разширение на зоната за
пътници на зоната пред летището.
Зоната пред аерогарата пред Терминал 1А се характеризира с
удобна организация на движението на транспорта и разделяне
на потока на лични и служебни автомобили, както и с наличие на
покрит паркинг на две нива за 220 автомобила.

Основни технико-икономически показатели:
• прилежаща територия – 9,5 ха;
• площ за строителство на сградите – 10 000 кв.м;
• обща площ на Терминал 1А – 14 700 кв.м;
• обща площ на паркинга – 6 500 кв.м;
• строителен обем – 134 640 куб.м;
• годишна пропускателна способност – 1 200 000 пътници;
• пропускателна способност на пиковия час – 600 пътници на час
(кацане и излитане);
• съотношение на пътнико-потока: 40% (международни линии)
към 60% (вътрешни линии);
• брой контролирани входове – 2 бр.;
• брой изходи за качване в самолета – 4 бр.
Планира се пътническият терминал да обслужва 1,2 млн. пътници годишно, в частност 600 пътници (на кацане и излитане) в
пиковите часове както по международните, така и по вътрешните
авиолинии, при задължително спазване на изискванията по об-
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служване на пътниците в зоните категория „С”, съгласно класификацията на ІАТА. При проектиране на летището са били взети
пред видвсички мероприятия за осигуряване на свободно придвижване и достъп на трудно мобилни лица.
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ГРАЖДАНСКО И ТРАНСПОРТНО ПРОЕКТИРАНЕ – ЛЕТИЩА
РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНО ЛЕТИЩЕ КАЗАН
Решенията по Генералния план са приети, като са отчетени следните принципи:
• оптимално използване на територията;
• икономичност на фазите на развитие;
• конфигурационно планиране на схемата за използване на площите;
• строго разпределение на зоните на площта пред летището.

На територията на Летище Казан, Терминал 1А, се изграждат:
• зала за чакане на кацащи/излитащи (международни и вътрешни);
• офисна зона;
• зона за опашки в зоната за регистрация;
• багажно отделение за кацащи/излитащи (международни и вътрешни);
• зона за безопасност и митнически контрол;
• стерилни зони;
• търговска зона (площ за търговска дейност, кафе-барове, fast
food, сувенири, duty free);
• зона за медицински и санитарен контрол;
• зона за служебен корпус и администрация;
• комуникационни възли;
• санитарни възли;
• зона за представителства на авиокомпании;
• представителства на компании по наемане на автомобили (Renta-Car), такси, ангажиране на хотел, павилиони за вестници и
телефонни услуги и т.н.;
• зона за администрацията на летището и зона със служебно
предназначение;
• зона „Бизнес-класа”;
• стая за молене;
• аптека;
• стая за майки с деца.
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ГРАЖДАНСКО И ТРАНСПОРТНО ПРОЕКТИРАНЕ – ЛЕТИЩА
РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНО ЛЕТИЩЕ КАЗАН
Концепцията на терминала предполага линейна конструкция на
сградата с едно ниво на обслужване както на пътниците, така и
на багажа.
Помещенията са проектирани с осигуряване на максимална степен на безопасност както при въздушното, така и при наземното
обслужване, както и с наличие на пълен контрол върху авиационната безопасност.

При Етап 2 се разработва проекта на Терминал 1Б, включващ
разрушаване на съществуващия Терминал 1 и строителството на
негово място на нова, напълно функционална и оперативна терминална сграда - 1Б. Предвиден е покрит паркинг за 500 автомобила, както и открит паркинг за 400 автомобила.
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Принципите за изграждане на архитектурния образ на Терминал
1А се формират от следните показатели:
• пластичност;
• функционалност;
• структурен конструктивизъм;
• въздушност/проветряемост на вътрешните пространства;
• ясно ориентирани помещения, отговарящи на психологията на
пътниците;
• простота на дизайна и детайлите;
• съвременна архитектура на сградата на аерогарата;
• фасадна структура на плоскостните съоръжения с отразяващи
свойства и термостатични характеристики;
• термоизолация на всички ограждащи фасадни стъклени плоскости на принципа на „въздушна термовъзглавница”;
• ефикасна звукоизолация от шума на самолетните двигатели;
• спазване на нормативната база на Руската федерация относно
екологичния, топлинен и звуков ефект .
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ГРАЖДАНСКО И ТРАНСПОРТНО ПРОЕКТИРАНЕ – ЛЕТИЩА
РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНО ЛЕТИЩЕ КАЗАН
По време на строителството на Терминал 1А и 1Б са запазени
съществуващата кула за управление на въздушното движение и
прилежащата й сграда на Териториален център за управление
на въздушното движение. Тези съоръжения са реставрирани с
цел да отговарят на съвременните стандарти и на общия вид на
ансамбъла от здания на Международно летище Казан. Пътническите терминали са проектирани със стандарт 5*, еквивалентен
на код С+ на IATA.

Съгласно изготвеният от ЕНЕРГОПРОЕКТ АД проект след изпълнение на строителството, Международно летище Казан ще бъде
представително и ефективно за пътниците и операциите на него.
То ще разполага с всички съоръжения, необходими, за да се гарантират максимални сигурност и безопасност, но въпреки това
ще предразполага пътниците да използват предлаганите удобства. Проектът е изготвен, имайки се предвид, че Международно
летище Казан е „Международната врата на Република Татарстан”
и ще остави в световното общество подходящо впечатление за
високото ниво на столицата на Република Татарстан – град Казан.
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ГРАЖДАНСКО И ТРАНСПОРТНО ПРОЕКТИРАНЕ – ЛЕТИЩА
РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПИСТА ЗА ИЗЛИТАНЕ И КАЦАНЕ – ЛЕТИЩЕ ВАРНА
Международно Летище Варна е разположено на северния бряг на Черно море, между северния път А2 и южния Е70.
Лошото състояние на настилката на пистата за излитане и кацане водят до необходимостта от рехабилитация. Работният проект,
изготвен от Консорциум Шлегел – Енергопроект, в който ЕНЕРГОПРОЕКТ АД е партньор, включва рехабилитация на настилката, проектиране на нови съоръжения за отводняване и нова светлинна сигнализация на ПИК.
Проектът дава иновативно решение за отвеждането на повърхностните и подпочвени води, което е съобразено със съвременните методи за отводняване на такъв вид
обекти от международно значение. Технологията за изпълнение на строително-монтажните работи и количествените сметки
са също част от работния проект.

12

1407 София, бул. Джеймс Баучер 51
тел.: 02 960 78 00, факс: 02 866 89 51
www.energoproekt.bg, e-mail: office@enpro.bg

ГРАЖДАНСКО И ТРАНСПОРТНО ПРОЕКТИРАНЕ – ЛЕТИЩА
НОВА КОЗИРКА – ЛЕТИЩЕ ВАРНА
„Фрапорт Туинстар Еърпорт Мениджмънт” АД (ФТСАМ), съгласно договор за концесия с Република България от 10.09.2006 г.,
предприема инвестиционна програма за развитие на Летище Варна. Програмата включва изграждането на значителен брой нови
сгради и съоръжения, както и подобрение и реконструиране на
част от съществуващите.
Проектът за нова козирка, изготвен от ЕНЕРГОПРОЕКТ АД, обхваща покриване на площта пред и около козирките над входовете
за салони „Заминаване” и „Пристигане” на Терминал 1 на Летище
Варна. Създадена е модерна и иновативна визия на козирките,
както и място за отдих за всички пътници, изчакващи времето за
чекиране на техния багаж.
ЕНЕРГОПРОЕКТ АД предоставя всички работи по проектиране
във фаза Технически проект, авторски надзор, съдействие по
съгласуване на проектната документация с компетентните органи, придобиване на разрешение за строеж, както и участва в
изготвянето на част от документацията, необходима за въвеждане в експлоатация на новата конструкция по фасадата пред
съществуващите козирки над входовете на салони „Заминаване”
и „Пристигане”.
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ГРАЖДАНСКО И ТРАНСПОРТНО ПРОЕКТИРАНЕ – ЛЕТИЩА
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ХАНГАР 2 – ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
Проектът обхваща проектиране във фази технически и работен
проект на реконструкция и пристройка към хангар 2; реконструкция за смяна на предназначението на „Механична работилница
за акумулатори” и обединяването им в нов обект - хангар 2 за
нуждите на „Луфтханза Техник София”.

Обхватът на работата, която експертите на ЕНЕРГОПРОЕКТ АД извършват, се състои в завършване на подробното проектиране във
всички аспекти на хангарното съоръжение в съответствие с член 169, пар. 1-3 на ЗУТ и с другите разпоредби на Закона за строителството, консултации и съдействие до получаване на всички необходими разрешителни за започване на работата, съдействие
в тръжния процес, супервизия на работата по време на изграждането и извършване на всякакви изпитания, както и подпомагане
получаването на всякакви лицензи, необходими за пускане на съоръжението в действие.
Хангарът се ползва основно за по-леки проверки C -check, като е проектиран с възможност за преустройството му за тежка поддръжка D - check. Това е най-всеобхватна и взискателна проверка за самолет, известна също като Heavy Maintenance (HMV).
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ГРАЖДАНСКО И ТРАНСПОРТНО ПРОЕКТИРАНЕ – ЛЕТИЩА
РАЗДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ „ШЕНГЕН” И „ИЗВЪН ШЕНГЕН” – ЛЕТИЩЕ БУРГАС
телството и въвеждането в експлоатация на обекта. Задълженията на проектантския екип се състоят в предоставяне на цялостни
проектантски услуги, необходими за получаване на разрешение
за строителство, доставка на материали и оборудване и др. Освен
това в задълженията на проектантския екип се включват и набавяне на необходимата информация за проектиране посредством
огледи по време на място и комуникация с представители на Възложителя, инфраструктурните дружества и контролиращите институции и координацията на проектните решения с всички участници
в проекта.
„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” (ФТСАМ), съгласно договор за концесия с Република България от 10.09.2006 г.,
предприема инвестиционна програма за развитие на Летище
Бургас. Програмата включва изграждането на значителен брой
нови сгради и съоръжения, както и подобрение и реконструиране
на част от съществуващите.
Във връзка с присъединяването на България към Шенгенското визово пространство се налага извършването на редица промени в
рамките на съществуващия пътнически терминал, за да се осигурят оптимални условия за обработка на пътниците.
ЕНЕРГОПРОЕКТ АД извършва проектиране до фаза Технически
проект и упражняване на авторски контрол - свързани със строи-
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ГРАЖДАНСКО И ТРАНСПОРТНО ПРОЕКТИРАНЕ – ЛЕТИЩА
РАЗШИРЕНИЕ НА ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ – ВАРНА
През 2009 г. в консорциум с холандската фирма Royal Haskoning
ЕНЕРГОПРОЕКТ АД изготвя проект за разширение на пристанище
Леспорт Варна в акваторията на Варненското езеро. Идеята на
собственика е да превърне старото пристанище в модерен терминал за различни товари, като увеличи полезната площ с изграждането на нова кейова стена и обособяването на нови корабни
стоянки.
За целта е разработен проект за промяна на батиметрията на
прилежащата акватория, като се извършват голямо количество
драгажни дейности за удълбаване на дъното с цел да се даде
възможност да пристават кораби с 50 000 б.р.т. на новата кейова
стена. Осъществяването на проекта увеличава двукратно полезната площ на пристанището, а новите технологични решения го
превръщат в модерно съоръжение за обработка на товари.
Морската част на проекта се изготвя от опитен проектантски колектив от Royal Haskoning с богат опит. Проектирането на надземната
част, която се състои от два основни подобекта – зърнен терминал
и терминал за течни горива, се изпълнява от ЕНЕРГОПРОЕКТ АД.

На територията на зърнения терминал се изграждат:
• силозен комплекс за зърно - 5 х 5 000 т., 3 х 2 000 т.;
• закрит склад за зърно - 15 000 т.;
• закрит склад за насипни товари - 2 х 4 000 кв.м.;
• закрит склад за генерални товари - 6 250 кв.м.;
• открит склад - 1 х 4 000 кв.м.
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Зърненият терминал обработва постъпилата суровина с автотранспорт или ж.п. вагони в силози, закрити складове и открит
склад. Посредством транспортни съоръжения се транспортира
към новите корабни места за товарене. Модерно изграденият
зърнен терминал дава възможност за бърза обработка на товара.
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ГРАЖДАНСКО И ТРАНСПОРТНО ПРОЕКТИРАНЕ – ЛЕТИЩА
РАЗШИРЕНИЕ НА ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ – ВАРНА
Терминалът за течни горива е складова база за различни по вид продукти, позволяваща да се приемат и изнасят с автотранспорт,
ж.п. вагони и кораби. Технологичната схема дава възможност за автоматизиране на товаро-разтоварната дейност. В складовата част
на терминала за течни горива се изграждат резервоари за нефтопродукти, биодизел, растителни и минерални масла. Изгражда се
естакада в морската част за товарене и разтоварване на течните горива от кораби.
Складовата база на течния терминал разполага със следните самостоятелно обособени резервоарни обеми:
• нефтопродукти - 4 х 14 500 м³;
• биодизел - 5 х 3 250 м³,1 х 1 350 м³;
• растителни масла - 4 х 3 250 м³,
4 х 1 350 м³
• минерални масла - 4 х 6 500 м³.
Модерно изграденият зърнен терминал
дава възможност за бърза обработка на
товара. Технологичната схема е съобразена със складовите възможности и дава
възможност за автоматизирано разтоварване и товарене на суровината.
Складовите площи може да се ползват за различни насипни товари, като с помощта на
подвижни прегради се определят необходимите обеми. В закритите складове се съхраняват различни пакетирани товари и с помощта на транспортна техника се претоварват.
На територията на терминала се изгражда помпена станция за претоварване на продуктите, противопожарна система и обслужваща станция за автоматично управление на
процесите.
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ГРАЖДАНСКО И ТРАНСПОРТНО ПРОЕКТИРАНЕ – АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ
СПОРТЕН КОМПЛЕКС И ХОТЕЛ, МОСКВА
ЕНЕРГОПРОЕКТ АД изготвя проект за изграждане на нов спортен
комплекс с хотелска част към него в Москва, Русия.
Основните му технико-икономически показатели на:
• обща площ на спортния комплекс - 15,000 м;
• обща площ на хотела - 25,000 м2;
•о
 бща площ на сутерена - 15,500 м.
Схемата на разположението на помещенията на спортния комплекс и хотела включва следните функционални зони:
•п
 рилежаща територия се състои в открит паркинг за 500 автомобила, подземен паркинг и улични паркоместа;
•о
 фис помещения за изпълнителния комитет на Руския съюз по
бойни изкуства (РСБИ), за счетоводството и администрацията
на комплекса;
•м
 едицинско-физкултурен диспансер с лечебно-възстановителен център, антидопингов център и басейн;
•у
 чебно-методически център - учебни стаи, които се трансформират в зала;
•с
 портни зали по единоборство и силова подготовка, игрови и
специализирани помещения.
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ГРАЖДАНСКО И ТРАНСПОРТНО ПРОЕКТИРАНЕ – АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ
СПОРТЕН КОМПЛЕКС И ХОТЕЛ, МОСКВА

•с
 портна арена, многофункционална за провеждане на спортно-масови и зрелищни мероприятия с 5 000 броя седящи места, на която ще има универсално спортно табло, стационарно монтирано оборудване за концертно осветление и озвучаване, екран, щори. Под
трибуните са предвидени съблекални на покрива ще има прозорци за естествено осветление с възможност за затъмняване при провеждането на мероприятия, а трибуните на второ
ниво са отделени ВИП зони;
• ВИП зона - за осигуряване приемането на ВИП гости на мероприятията;
• хотел ***** с 380 стаи, магазини и офиси за настаняване на участниците в спортните мероприятия (спортисти, треньори, представители);
• пункт за обществено хранене - за организиране на храненето на посетителите, сътрудниците, гостите на хотела, и участниците в състезанията.

19

1407 София, бул. Джеймс Баучер 51
тел.: 02 960 78 00, факс: 02 866 89 51
www.energoproekt.bg, e-mail: office@enpro.bg

ГРАЖДАНСКО И ТРАНСПОРТНО ПРОЕКТИРАНЕ – АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ
„АРМЕЕЦ TOWER”
В последните години България се утвърждава като притегателен център за световния
бизнес. От една страна това се дължи на стратегическото й положение в Европа между
Запада и Изтока, а от друга – поради все още развиващите се бизнес сектори.

Основен център на икономиката в страната е столицата София, която разполага с
добре развита инфраструктура и с население от близо 1,3 млн. души.
Сградата „Армеец Tower” е разположена
на кръстовището на бул. „Драган Цанков”
и ул. „Фредерик Жолио Кюри”. Близостта
й до основните пътни артерии в столицата позволява достигането до Летище София за 15 минути, а до идеалния център
на града – за 5 минути. Разстоянието до
Националния дворец на културата и до
Софийския университет се изминава за 10
минути. В близост до нея са разположени Световният търговски център „Интерпред“, както и посолствата на Германия
и Русия. Удобство за работещите в сградата представлява и спирката на метрото,
разположена непосредствено до входа на
сградата.
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ГРАЖДАНСКО И ТРАНСПОРТНО ПРОЕКТИРАНЕ – АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ
„АРМЕЕЦ TOWER”
Съгласно изготвеният от ЕНЕРГОПРОЕКТ АД проект, „Армеец Tower” ще бъде реконструирана с ултра-модерни строителни материали – красива комбинация от внушителна
остъклена фасада и енергоспестяваща керамична облицовка. Изборът на приложените
материали позволява естествена вентилация на офисните пространства, както и максимално използване на естествената дневна светлина, сигуряващи максимален психологически комфорт на работещите в нея.

В сградата са предвидени подземен паркинг, ресторант и кафе, като на всеки етаж се
намират общодостъпни заседателни зали и тоалетни. Според проекта комуникациите са
изградени с помощта на оптични телефонни и интернет връзки.
Предвидени са клон на застрахователно дружество „ Армеец”, банков клон на „Централна Кооперативна Банка”, както и офис на националния авиопревозвач „България Ер”.
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ГРАЖДАНСКО И ТРАНСПОРТНО ПРОЕКТИРАНЕ – АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ФИНАНСОВ И КУЛТУРЕН ДОМ, МОСКВА
„България Ер“ АД, съгласно договор за наем с Община София,
възлага реконструкцията на сградата на Българския финансов
и културен дом в Москва на ЕНЕРГОПРОЕКТ АД. Обектът е обновен и модернизиран съгласно изискванията на руския държавен
стандарт с цел в него да се създаде многофункционален център
за обмен на информация и предоставяне на услуги.
Основните направления на центъра са: културни, туристически и
авиационни услуги, застрахователни услуги и финанси, финансиране на съвместни и индивидуални проекти на територията на
България и Русия, център за връзка и бизнес-връзки, търговско
посредничество между руски и български предприятия.
Създаването на този културен и финасов център, подкрепено от
една страна от „Химимпорт“, с неговите традиционно добри връзки с руските партньори и в съчетание от друга страна с експлоатацията му от „България Ер“, в качеството му на свързващ бизнес
и културен мост между двете страни, изразява нашето желание
да оптимизираме икономическите и културни връзки между България и Русия.
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ГРАЖДАНСКО И ТРАНСПОРТНО ПРОЕКТИРАНЕ – АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ХИМИМПОРТ, СОФИЯ
Влошеното състояние на административната сграда на „Химимпорт“, вследствие
на многобройни намеси, които не са отчели наличието на културно-историческата и
стойност, налагат реконструкцията й която
е възложена на ЕНЕРГОПРОЕКТ АД. Сградата се състои от две основни части (корпуси), разделени помежду си. Всяка от тях
има самостоятелен вход на партера, като
последните са функционално обединени.
При вътрешното преустройство не се засяга конструкцията на сградата и не се
извършват дейности като премахване,
преместване на съществуващи зидове и
направа на отвори в тях, които биха могли
да застрашат или засегнат конструкцията
на сградата. Предназначението на помещенията и натоварванията в тях не се променят.

Технически показатели:
• застроена площ: 989.73 м2
• разгъната застроена площ
/надземни етажи/: 5287.25 м2
• разгъната застроена площ
/общо със сутерен/: 6276.98 м2
• площ на парцела: 1079.35 м.
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ЕНЕРГЕТИКА
ЯДРЕНИ ЦЕНТРАЛИ – АТОМНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА „КОЗЛОДУЙ”
Атомната електроцентрала „Козлодуй” е първата атомна централа в България и в Югоизточна Европа. Дейностите, свързани с реализацията на проекта, започват още в края на 60-те години на миналия век. След подробен технико-икономически анализ площадката за строеж е избрана на р. Дунав, в близост до град Козлодуй. Централата е проектирана съвместно от „Топлоелектропроект”,
Москва, и ЕНЕРГОПРОЕКТ АД, София. Основното оборудване е доставено от Съветския съюз, а отделни съоръжения – от тогавашните
Германска демократична република, Чехословакия и Унгария.
В началото на 1970 г. започва изграждането на главния корпус на АЕЦ „Козлодуй”. В него са разположени реакторната зала, машинното отделение, вентилационният център и електрическите устройства на 440-мегаватовите блокове.
Изграждането и въвеждането в експлоатация на ядрените мощности на българската атомна електроцентрала се осъществява на
три етапа:
• І етап: 1970-1975 г. - изграждане и пуск на блокове №1 и №2
с водо-водни реактори ВВЕР-440, с брутна електрическа мощност 440 MW, всеки. Блок №1 е пуснат в експлоатация през
1974 г., а блок №2 – през 1975 г.
• ІІ етап: 1973-1982 г. - изграждане и пуск на блокове №3 и №4
с водо-водни реактори ВВЕР-440, също с брутна електрическа
мощност 440 MW, всеки. Блок №3 е пуснат в експлоатация през
1980 г., а блок №2 – през 1982 г.
• ІІІ етап: 1980-1991 г. - изграждане и пуск на блокове №5 и №6
с реактори ВВЕР-1000, с брутна електрическа мощност 1000
MW, всеки. Блок №5 е пуснат в експлоатация през 1987 г., а
блок №6 – през 1991 г.
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ЕНЕРГЕТИКА
ЯДРЕНИ ЦЕНТРАЛИ – АТОМНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА „КОЗЛОДУЙ”
АЕЦ „Козлодуй” е най-важната електрическа централа в България. По времето, когато и шестте блока бяха в експлоатация,
централата е произвеждала повече от 45% от общото електропроизводство в страната.
Във връзка с ангажиментите, поети от България при присъединяването на страната към Европейския съюз, АЕЦ ЮКозлодуй”
прекрати преждевременно експлоатацията на първите четири
енергоблока, както следва:
• блокове №1 и №2 са спрени в края на 2002 г.;
• блокове №3 и №4 са спрени в края на 2006 г.
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ЕНЕРГЕТИКА
ЯДРЕНИ ЦЕНТРАЛИ – АТОМНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА „КОЗЛОДУЙ”
Проектни и консултантски услуги, изпълнени от ЕНЕРГОПРОЕКТ АД през последните години:
•д
 епо за битови и строителни отпадъци с прилежащи пречиствателни съоръжения;
• локална пречиствателна станция за отпадъчни води от 1-ви до
4-ти блок;
• пречиствателни съоръжения за отпадъчни води от смесен колектор;
• пречиствателен комплекс към АЕЦ „Козлодуй“ - блок №5 и №6;
• цех за преработка и съхранение на радиоактивни отпадъци;
• склад за съхранение на радиоактивни отпадъци;
• хранилище за съхранение на замърсени земни маси;
• топлообменна станция за отопление на консуматорите - гр. Козлодуй;
• охлаждаща линия на вакуум помпите в Топлообменната станция в ТРС на ЕП-2;
• топлоснабдяване на жилищен блок;
• подмяна на амортизирани участъци от дворната мрежа;
• укрепване терена северно от ОРУ;
• подмяна на амортизирани участъци от дворната мрежа;
• преустройство на първи и пети етаж в ИЛК;
• охлаждане на резервоарите с лафетни струйници;
• топлозахранване на жилищни блокове;
• подмяна на тръбопроводи от дворна мрежа на гр. Козлодуй;
• обезпечаване на необходимото качество на пожарни клетки;
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• РП за замяна на пароежекторни машини с абсорбционни;
• контрол на влага, плътност, скорост и посока в дигите;
• разработване на софтуерен продукт за оценка на изолационни
масла;
• модернизация на системите за радиационен контрол – ЗСР-1;
• модернизация Бертхолд;
• АСУТП на цех ПРАО;
• контрол на влага, плътност и посока на филтрация;
• оказване на техническа помощ и АН;
• система за извличане на кубов остатък от БКО на СК-2;
• изследване и разработване на проекти за необходимите допълнителни връзки за осигуряване на пара за технологични нужди
и отопление на площадката на ЕП-1 и външни обекти при спрени блокове от №1 до №4;
•с
 редства за технологично екипиране – РАО;
•к
 омплексна експертиза – СВК;
•и
 зследване и разработване на проекти за необходимите допълнителни връзки за осигуряване на пара за технологични нужди
и отопление на площадката на ЕП - 1 и външни обекти при
спрени блокове от №1 до №4 в АЕЦ „Козлодуй“.
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ЕНЕРГЕТИКА
ЯДРЕНИ ЦЕНТРАЛИ – АТОМНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА „КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГОПРОЕКТ АД е съавтор и на първоначалния проект за изграждане на втора атомна централа – АЕЦ „Белене”.
Площадката на АЕЦ „Белене“ е утвърдена за изграждане през
1981 г. В края на 1980 г. и началото на 1981 г. ЕНЕРГОПРОЕКТ АД,
изготвя документация за „Инженерно усвояване и подготовка на
площадката за строителство“. В съответствие с работните проекти
усвояването на площадката започва в началото на 1982 г.
Фактическото строителство на бъдещата електроцентрала започва през 1987 г. по проекти на „Атоменергопроект“, Киев, и
ЕНЕРГОПРОЕКТ АД, София. Проектът предвижда изграждането
на четири блока ВВЕР -1000. В периода 1988-1990 г. са изпълнени значителна част от дейностите по изграждането на първи
блок и е доставено по-голямата част от основното оборудване.
През 1990 г. проектът е замразен, а на площадката се извършват
единствено консервационни работи.
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ЕНЕРГЕТИКА
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИ МРЕЖИ
ЕНЕРГОПРОЕКТ АД е проектирал по-голямата част от електропреносните мрежи в страната, както и значителна част от електроразпределителните мрежи. Големите под-станции в България също са
изградени по проекти на ЕНЕРГОПРОЕКТ АД.
Проектни и консултантски услуги, изпълнени от ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
през последните години:
• проучвания, проектиране, изпълнение и управление на проекти
за подстанция Варна 750/400 kV и подстанции 400 kV – п.с. Благоевград 400/110 kV; п.с. Червена могила 400/110 kV, п.с. София
Запад 400/110 kV, п.с. Столник 400/110 kV, п.с. Мизия 400/220/110
kV, п.с. Царевец 400/110 kV, п.с. Добруджа 400/220/110 kV, п.с.
Бургас 400/110 kV, п.с. Пловдив 400/220/110 kV, п.с. Златица
400/110 KV и подстанции 220 kV – п.с. Казичане 220/110 kV, п.с.
София Юг 220/110 kV, п.с. Узунджово 220/110 kV, п.с. Мадара
220/110 kV, п.с. Бойчиновци 220/110 kV, п.с. Горна Оряховица
220/110kV, п.с. Балкан 220/110kV, п.с. Чудомир 220/110kV, п.с.
Алеко 220/110kV;
• проект „Енергия 1”, финансиран от Световната банка. Подготовка
на тръжни документи за доставка, монтаж и пуск в експлоатация
на ел. оборудване;
• проектиране на канали и въздушни електропреносни линии между енергийните системи на България и Румъния, Русия и Молдова;
• проект по Програма PHARE CBC 9402-02.01. Подобряване на съвместната работа на българската и гръцката електроенергийни
системи - подготовка на тръжни документи за доставка на комутационно оборудване, съвместно с „KEMA –ECC”, Холандия;
• проект по Програма PHARE 200/03. Обследване на електропреносна система В.Н., съвместно с Fichtner GmbH & Co. KG, Германия;
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ЕНЕРГЕТИКА
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИ МРЕЖИ
•п
 роект по Програма PHARE BG 9207-01. Аварийна доставка на електроенергия и изпълнение на кампания за краткосрочно намаление на електропотреблението, съвместно с Friedemann & Johnson Consultants GmbH, Германия;
• проект по Програма PHARE BG 9411-02-01. Организационни и технически мерки за
мониторинг и контрол на загубите в електропреносната е електроразпределителната
системи, съвместно с ENEL-Италия и TRACTEBEL-Белгия;
• оптимално разширение в дългосрочен план на електропреносната система В.Н. (110,
220, 400 and 750 kV) на България до 2010 г.;
• електропроводи 400 kV,220 kV, 110kV на българската енергийна система и междусистемни електропреносни връзки между системите на България, Румъния, Молдова,
Турция и Гърция;
• „НЕК“ - описание на програмата за изчисляване на настройките на релейните защити
в електроенергийните системи 110-750 kV(RZ_CARLYS);
• „НЕК“ - ГУП „Трафоелектроинвест“ - рехабилитация на ЗРУ – ТЕЦ „Марица-изток 3“;
• „НЕК“ - ГУП „Трафоелектроинвест“ - присъединяване на п/ст Прослав;
• „НЕК“, предприятие „Мрежи високо напрежение“ - ТЕЦ „Марица-изток 2“ - ОРУ 400 kV;
• ТЕЦ „Марица-изток 2“ - проект за изграждане на трафопост.
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ЕНЕРГЕТИКА
ПАРО-ГАЗОВИ ЦЕНТРАЛИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
В последните години особено популярен енергиен източник в България станаха централите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, базирани на използването на газови турбини и газо-бутални двигатели. Причината за това е високата
ефективност на термодинамичния цикъл. Проектирането на този вид енергоизточници също се превърна в една от основните дейности на ЕНЕРГОПРОЕКТ АД.

ПРОЕКТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА ГАЗОТУРБИНЕН МОДУЛ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ В „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВРАЦА”
Проектът има следните основни характеристики:
• разположение - гр. Враца, Северозападна България;
• клиент - „Топлофикация“, Враца;
• тип на централата - централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия за захранване топлофикационната система на града;
• тип гориво - природен газ (за газовата турбина);
• топлинна мощност - 10 MWth (1 парен котел-утилизатор с производителност 15.5 t/h
пара – 12 bar, 250 ºC);
• електрическа мощност на газовата турбина - 5.0 MWe;
• начало на проекта - 1994 г.;
• състояние на проекта в момента - спрян поради липса на средства.
Роля на ЕНЕРГОПРОЕКТ АД при изпълнение на проекта - консултант, както следва:
• разработване на подробно предпроектно проучване – 1994 г.;
• изготвяне на тръжна документация за основното оборудване – 1994 г.;
• техническа помощ – 1994 г.
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ЕНЕРГЕТИКА
ПАРО-ГАЗОВИ ЦЕНТРАЛИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ПРОЕКТ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА НОВА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ЕДИНИЦА ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ НА БАЗАТА НА ГАЗОТУРБИННИ МОДУЛИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ВОДОГРЕЙНИ И ПАРНИ КОТЛИ В ТЕЦ „ПЛОВДИВ – СЕВЕР”
Проектът има следните основни характеристики:
• разположение - гр. Пловдив, Южна България;
• клиент - „Топлофикация“, Пловдив;
• тип на централата – централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия за захранване топлофикационната система на града;
• тип гориво - природен газ (за газовите турбини и догаряне в котлите);
• топлинна мощност - от 126 до 336 MWth в зависимост от варианта (реконструкция на
върховите парни котли /3 бр. х 50 т/ч/ и водогрейните котли /2 бр. х 116 MWth/ за
работа като утилизатори);
• електрическа мощност на газовите турбини - от 0 до 75.5 MWe, в зависимост от варианта;
• начало на проекта - 1995 г.;
• състояние на проекта в момента - спрян поради липса на средства.
Роля на ЕНЕРГОПРОЕКТ АД при изпълнение на проекта - консултант, както следва:
• разработване на подробно предпроектно проучване – 1995 г.
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ЕНЕРГЕТИКА
ПАРО-ГАЗОВИ ЦЕНТРАЛИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ПРОЕКТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ
НА ГАЗОТУРБИНЕН МОДУЛ 2.5 MW В ДУРАНКУЛАК

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА ГАЗОБУТАЛЕН МОДУЛ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ В „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПРАВЕЦ”

Проектът има следните основни характеристики:
• разположение - с. Дуранкулак, Североизточна България;
• клиент - „Нефт и газ“, България;
• тип на централата – централа за производство на електрическа
енергия на базата на местен добив на природен газ;
• тип гориво - природен газ (за газовата турбина);
• електрическа мощност на газовата турбина - 2.5 MWe;
• начало на проекта - 1999 г.;
• състояние на проекта в момента - спрян след изчерпване на
ресурсите.

Проектът има следните основни характеристики:
• разположение - гр. Правец (на около 50 км североизточно от
София);
• клиент - HASKONING, Холандия;
• тип на централата – модул за комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия за захранване топлофикационната система на града;
• т ип гориво - природен газ (за газобуталния двигател);
• т оплинна мощност - 750 kWth (водогреен котел-утилизатор с
параметри 70/80 ºC);
•е
 лектрическа мощност на газобуталния двигател - 500 kWe;
•н
 ачало на проекта - 2000 г.;
•с
 ъстояние на проекта в момента - в експлоатация.

Роля на ЕНЕРГОПРОЕКТ АД при изпълнение на проекта - проектант, както следва:
• разработване на работен проект – 1999 г.;
• авторски надзор – 1999 г.
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Роля на ЕНЕРГОПРОЕКТ АД при изпълнение на проекта - проектант, както следва:
•р
 аботен проект – 2000 г.;
•а
 вторски надзор – 2001 г.;
• т ехническа помощ – от 2000 г. до 2001 г.
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ЕНЕРГЕТИКА
ПАРО-ГАЗОВИ ЦЕНТРАЛИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ПРОЕКТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА ГАЗОТУРБИННИ МОДУЛИ ЗА
КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ В „ТОПЛОФИКАЦИЯ” – ПЛЕВЕН – КАТО
ЧАСТ ОТ ОФЕРТАТА НА AMGA ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ” – ПЛЕВЕН

ПРОЕКТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА ГАЗОТУРБИНЕН МОДУЛ ЗА
КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ В ОЦ „ПЛОВДИВ – ЮГ”

Проектът има следните основни характеристики:
• разположение - гр. Плевен, Северна България;
• клиент - AMGA (Azienda Multiservizi S.p.A Udine), Италия;
• тип на централата – централа за комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия за захранване топлофикационната система на града;
• тип гориво - природен газ (за газовите турбини и догаряне в
котлите);
• топлинна мощност - 46 MWth (2 парни котела - утилизатори с
производителност по 24.5 t/h свежа пара, всеки – 40 bar, 440 ºC);
• електрическа мощност на газовите турбини - 22.5 MWe (2 броя
GE10 (11,25 MWe);
• начало на проекта - 2004 г.;
• състояние на проекта в момента - неизпълнен, поради загуба
при търга.

Проектът има следните основни характеристики:
• разположение - гр. Пловдив, Южна България;
• клиент - „Топлофикация“, Пловдив;
• тип на централата – централа за комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия за захранване топлофикационната система на града;
• тип гориво - природен газ (за газовата турбина);
• топлинна мощност - 48 MWth (1 парен котел - утилизатор с производителност 55 t/h свежа пара – 45 bar, 480 ºC);
• електрическа мощност на турбините - 44 MWe (1 брой ГТ 32
MWe + 1 брой ПТ 12 MWe);
• начало на проекта - 2005 г.;
• състояние на проекта в момента - неизпълнен, поради прекратяване на търга.

Роля на ЕНЕРГОПРОЕКТ АД при изпълнение на проекта - консултант, както следва:
• подробна технико-икономическа обосновка – 2004 г.;
• изготвяне на техническата част от офертата на AMGA за участие
в търга за приватизация на “Топлофикация“, Плевен – 2004 г.;
• техническа помощ – от 2004 г. до 2005 г.

Роля на ЕНЕРГОПРОЕКТ АД при изпълнение на проекта - консултант, както следва:
• изготвяне на техническата част от Тръжна документация за избор на ЕРС контрактор за изпълнение на проекта – 2005 г.;
• техническа помощ – 2005 г.
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ЕНЕРГЕТИКА
ПАРО-ГАЗОВИ ЦЕНТРАЛИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ПРОЕКТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА ГАЗОТУРБИННИ МОДУЛИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ В „КОСТЕНЕЦ – ХХИ”
Проектът има следните основни характеристики:
• разположение - гр. Костенец (на около 70 км източно от София);
• клиент - “Костенец – ХХИ”;
• тип на централата – централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (пара) за нуждите на завода;
• тип гориво - природен газ (за газовите турбини и догаряне в котлите);
• топлинна мощност - 13 MWth (2 парни котела - утилизатори с производителност по 10
t/h пара, всеки – 18 bar, 207 ºC);
• електрическа мощност на газовите турбини - 7.6 MWe (2 броя Газови турбини RollsRoyce 501 KВ5 – по 3.7 MWe, всяка);
• начало на проекта - 2007 г.;
• състояние на проекта в момента - в експлоатация.
Роля на ЕНЕРГОПРОЕКТ АД при изпълнение на проекта - проектант, както следва:
• работен проект – 2007 г.;
• авторски надзор – 2007 г.;
• техническа помощ – 2007 г.
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ЕНЕРГЕТИКА
ПАРО-ГАЗОВИ ЦЕНТРАЛИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ПРОЕКТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА ГАЗОТУРБИННИ МОДУЛИ ЗА КОМБИНИРАНО
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ В „ПОЛИМЕРИ” АД
Проектът има следните основни характеристики:
• разположение - гр. Девня, Североизточна България;
• клиент - „Полимери” АД, гр. Девня;
• тип на централата – централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (пара) за нуждите на завода;
• тип гориво - природен газ (за газовите турбини и догаряне в котлите);
• топлинна мощност - 35 MWth (два парни котела - утилизатори с производителност до
24 t/h пара, всеки – 22 и 16 bar, 320 ºC);
• електрическа мощност на газовите турбини - 10.1 MWe (2 броя Газови турбини RollsRoyce СХ 501 KВ7 – по 5.06 MWe, всяка);
• начало на проекта - 2007 г.
• състояние на проекта в момента - предстои пуск в експлоатация.
Роля на ЕНЕРГОПРОЕКТ АД при изпълнение на проекта - проектант, както следва:
• технически проект – 2007 г.;
• работен проект – 2008 г.;
• авторски надзор – 2008 г.;
• техническа помощ – от 2007 г. до 2008 г.
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ЕНЕРГЕТИКА
ПАРО-ГАЗОВИ ЦЕНТРАЛИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
НА ТЕЦ „ХАСКОВО” С ИНСТАЛИРАНЕ
НА ПАРОГАЗОВ БЛОК ТИП SCC – 800 2X1
С ОБЩА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОЩНОСТ 130.4 MW

ПРОЕКТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА ГАЗОТУРБИНЕН МОДУЛ ЗА
КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ В ЗАВОДА НА „ВИНПРОМ” – ПЕЩЕРА
АД, С. КАТУНИЦА

Проектът има следните основни характеристики:
• разположение - гр. Хасково, Южна България;
• клиент - „Финанс инжинеринг” АД, Търговище;
• тип на централата - централа за чисто електропроизводство;
• тип гориво - п
 рироден газ (за газовите турбини);
• топлинна мощност - чисто електропроизводство;
• електрическа мощност на турбините - 130.4 MWe (2 броя газови
турбини тип SGT–800, с номинална мощност 44.1 MWe, всяка
включително един брой парна турбина с номинална мощност
42.2 MWе);
• начало на проекта - 2008 г.;
• състояние на проекта в момента: провеждат се преговори за
избор на ЕРС контрактор.

Проектът има следните основни характеристики:
• разположение - с. Катуница, Пловдивско;
• клиент - „Винпром”, Пещера;
• тип на централата - централа за комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия (пара) за нуждите на завода;
• тип гориво - природен газ (за газовата турбина);
• топлинна мощност - 13 MWth (1 парен котел – утилизатор с
производителност до 20 t/h пара –10 bar, 180 ºC);
• електрическа мощност на газовата турбина - 5.06 MWe (1 брой
газова турбина Rolls–Royce СХ 501 KВ7);
• начало на проекта - 2009 г.;
• състояние на проекта в момента - предстои избор на изпълнители.

Роля на ЕНЕРГОПРОЕКТ АД при изпълнение на проекта – проектант, както следва:
• идеен проект – 2008 г.;
• техническа помощ – от 2008 г. до 2009 г.

Роля на ЕНЕРГОПРОЕКТ АД при изпълнение на проекта – проектант, както следва:
• технически проект – 2009 г.;
• техническа помощ – 2009 г.

36

1407 София, бул. Джеймс Баучер 51
тел.: 02 960 78 00, факс: 02 866 89 51
www.energoproekt.bg, e-mail: office@enpro.bg

ЕНЕРГЕТИКА
КОНВЕНЦИОНАЛНИ ЦЕНТРАЛИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
България има богат опит в комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия. Тази технология е широко разпространена в повечето топлофикационни и промишлени централи.
В повече от 60-годишната си история ЕНЕРГОПРОЕКТ АД е натрупал изключителен опит на в проектирането на ко-генерационни
централи. Практически всички топлофикационни и промишлени централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа
енергия частично или изцяло са проектирани от ЕНЕРГОПРОЕКТ АД.

ТЕЦ „СОФИЯ-ИЗТОК”
ТЕЦ „София-изток” е с обща инсталирана електрическа мощност 186 MW, топлинна
мощност с пара 120 MW и топлинна мощност с гореща вода 1374 MW. Основното гориво,
използвано в централата, е газ, а резервно – мазут. Инсталираните основни съоръжения са: пет парни турбини, седем енергийни котли, осем върхови водогрейни котели и
две бойлерни уредби. Топлоснабдителната мрежа може да доставя топлинна енергия до
5 071 абонатни станции или 114 268 хиляди домакинства и 79 644 приведени апартамента и четири промишлени предприятия.
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ЕНЕРГЕТИКА
КОНВЕНЦИОНАЛНИ ЦЕНТРАЛИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ТЕЦ „СОФИЯ”
ТЕЦ „София” е с обща инсталирана електрическа мощност 100 MW, топлинна мощност с
пара 160 MW и топлинна мощност с гореща вода 1068 MW. Основното гориво, използвано в централата, е газ, а резервно – мазут. Инсталираните основни съоръжения са:
три парни турбини, осем енергийни котли, шест върхови водогрейни котели и две бойлерни уредби. Топлоснабдителната мрежа може да доставя топлинна енергия до 5009
абонатни станции или 86 728 хиляди домакинства и 52 116 приведени апартамента и 8
промишлени предприятия.
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ЕНЕРГЕТИКА
КОНВЕНЦИОНАЛНИ ЦЕНТРАЛИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ТЕЦ „РУСЕ-ИЗТОК”
ТЕЦ „Русе-изток” е разположена в източната промишлена зона на гр. Русе, на десния
бряг на река Дунав, на кота 22 м над нивото на реката. Централата е построена да задоволява нуждите от пара на промишлените предприятия в района и топлофициране на
населението в града.
Общата брутна електрическа мощност на централата възлиза на 400 MWe, а общата
топлинна мощност – на 1333 MWth.
Централата е проектирана за изгаряне на вносни полуантрацитни въглища от Донбас,
Украйна, с калоричност 6300 ккал/кг. Разпалващо гориво – мазут, а за два от котлите
– мазут и природен газ.
В централата има инсталирани щест броя турбини (две чисто кондензационни и четири
кондензационни с промишлени и топлофикационни отбори) и седем броя котли.
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ЕНЕРГЕТИКА
КОНВЕНЦИОНАЛНИ ЦЕНТРАЛИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ТЕЦ „ПЛЕВЕН”
ТЕЦ „Плевен” е с обща инсталирана електрическа мощност 56 MW, и топлинна мощност с
гореща вода 380 гкал/ч. Основното гориво, използвано в централата, е газ, а резервно
– мазут. Инсталираните основни съоръжения са: три парни турбини, пет енергийни котли и бойлерна уредба. Топлоснабдителната мрежа може да доставя топлинна енергия
до 1326 абонатни станции или 26 хиляди домакинства и 60 промишлени предприятия.

ТЕЦ „ПЛОВДИВ-СЕВЕР”
ТЕЦ““Пловдив-север” е с обща инсталирана електрическа мощност 85 MW, топлинна
мощност с пара 400 гкал/ч и топлинна мощност с гореща вода 335 гкал/ч. Основното
гориво, използвано в централата, е газ, а резервно – мазут. Инсталираните основни
съоръжения са: три парни турбини, четири енергийни котли, върхов парен котел и
бойлерна уредба. Топло-снабдителната мрежа може да доставя топлинна енергия до
683 абонатни станции или 22 хиляди домакинства и 29 промишлени предприятия. От
средата на 2001 г. ТЕЦ „Пловдив-север” и ОЦ „Пловдив-юг” са обединени в едно топлофикационно дружество.
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ЕНЕРГЕТИКА
КОНВЕНЦИОНАЛНИ ЦЕНТРАЛИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
ТЕЦ „СЛИВЕН”
ТЕЦ „Сливен” е централа с комбинирано топло- и електропроизводство с обща топлинна
мощност 427 гкал/ч и 30 MW електрическа мощност. Строителството на топлоелектрическата централа в гр. Сливен е започнало на 28 май 1966 г. В началото на месец юни
1969 г. започват първите единични изпитания на спомагателните съоръжения. Официалното откриване на централата се е състояло на 28 август същата година.

ТЕЦ „РЕПУБЛИКА”
ТЕЦ „Република” е с обща инсталирана електрическа мощност 105 MW и топлинна мощност 460 MW. Основното гориво, използвано
в централата, са местни кафяви въглища, а резервно – мазут. Инсталираните основни съоръжения в момента са: три парни турбини,
пет енергийни котли и бойлерна уредба. Топло-снабдителната мрежа може да доставя топлинна енергия до около 20 хиляди домакинства.
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ЕНЕРГЕТИКА
ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ
В България има изградени няколко големи топлоелектрически централи. Всички те изцяло или частично са проектирани от ЕНЕРГОПРОЕКТ АД.

„БРИКЕЛ” ЕАД – ГЪЛЪБОВО
„Брикел” обединява старата ТЕЦ „Марица-изток 1” и Брикетна фабрика.
ТЕЦ „Марица-изток 1“ е първата електрическа централа от източномаришкия енергиен
комплекс. Тя се намира на около 5 км от гр. Гълъбово и на 45 км от гр. Стара Загора. На
югозапад граничи с язовир „Розов кладенец“, чиято площ е 360 ха.
Централата е проектирана от „Топлоенергопроект“, Москва, съвместно с ЕНЕРГОПРОЕКТ АД, София. Строителството на електроцентралата се извършва на два етапа.
През първият етап от 1959 г. до 1962 г. е построена топлофикационната част, състояща
се от:
• шест барабанни парогенератора, тип БКЗ-210-140-ФВ, производство на Барнаулския
котлостроителен завод;
• четири турбини, тип ВПТ-50-4, произведени от Турбомоторен завод в гр. Екатерининбург;
• сушилен цех за предварително подсушаване на въглищата.
Турбините в централата имат по два регулируеми пароотбора, като от този за промишлени нужди парата се подава по четири тръбопровода към Брикетна фабрика, намираща се в близост до централата за производство на брикети. Част от тази пара и парата
от топлофикационните пароотнемания се подава към Бойлерна уредба, снабдяваща с
топлина за битови нужди „Брикел” и някои сгради в гр. Гълъбово.
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ЕНЕРГЕТИКА
ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ
През втория етап на строителство 1963-1964 г. е изградена кондензационната част от централата, състояща се от два дубъл
блока по 150 MW, чиято експлоатация е преустановена в периода
1988–1990 г. и тази част е демонтирана изцяло.
ТЕЦ „Марица-изток 1“ се захранва с източномаришки енергийни
въглища както от рудник „Трояново 1“, така и от рудник „Трояново 3“ чрез влакови композиции.
Поради специфичните характеристики на високобаластните,
нискокалорични и с високо съдържание на сяра източномаришки
лигнити, в централата е била внедрена по проект схема за предварително подсушаване на въглищата.
Поради редица отрицателни ефекти ЕНЕРГОПРОЕКТ АД разработи нова горивна схема на централата, а именно:
• обогатено енергийно гориво (ОЕГ), т.е. подсушени брикетируеми лигнитни въглища с калоричност 3800 ккал/кг се смесва
със сурови енергийни въглища в съотношение 34-40% ОЕГ и
66-60% е горивната база на централата;
• проведените промишлени експерименти доказват работоспособността на тази схема. Тя бе въведена в редовна експлоатация в края на 1998 г., а сушилният завод бе спрян;
• предимствата на новата схема са много - екологични, пожаротехнически и икономически.

Проектни и консултантски услуги, изпълнени от ЕНЕРГОПРОЕКТ
АД през последните години:
• предпроектно проучване за изграждане на заместваща мощност, съвместно с JICA – Япония;
• търговско мерене на ел. енергия;
• „Брикел“ – ТЕЦ и Брикетна фабрика, проучване съвместно с EIA
(Анекс 3);
• проучване на възможностите за повишаване на електропроизводството в „Брикел”, чрез намаляване налягането на промишления и използуване на топлофикационния пароотбор;
• проучване на възможностите за повишаване на икономическата
ефективност на котло-турбинното оборудване в ТЕЦ към „Брикел”, чрез усъвършенстване на топлинната му схема;
• доклад за оценка на въздействието върху околната среда на
„Брикел”;
• изграждане на сяроочистваща инсталация за очистване на димните газове от серни оксиди в ТЕЦ към „Брикел”, гр. Гълъбово
– предпроектно проучване.

В момента електрическата мощност на старата ТЕЦ „Марицаизток 1” възлиза на 200 MW. През 2011 г. на централата беше
изградена инсталация за очистване на димните газове от серни
оксиди по мокра технология и й бе издадено комплексно разрешително за работа на три котела.
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ЕНЕРГЕТИКА
ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ
ТЕЦ „AES МАРИЦА-ИЗТОК 1” (AES – ГЪЛЪБОВО)
ТЕЦ „Марица-изток 1” е разположена в непосредствена близост до старата ТЕЦ „Марица-изток 1”. Централата се състои от два блока с брутна електрическа мощност 335 MW
всеки. Новата ТЕЦ е собственост на американската фирма AES. Първоначално официалното наименование на централата е било ТЕЦ „AES Марица-изток 1”, а впоследствие
е променено на ТЕЦ „AES - Гълъбово”. Главен изпълнител на обекта е ALSTOM.
Ролята на ЕНЕРГОПРОЕКТ АД при изграждането на тази централа е по-скромна. Тя включва:
• разработване на няколко предпроектни проучвания за изграждане на централата;
• разработване на маркетингово проучване за AES;
• разработване на доклад за оценка върху околната среда за AES;
• авторизиране на проектна документация на ALSTOM във фази „Технически проект” и
„Работен проект”.

44

1407 София, бул. Джеймс Баучер 51
тел.: 02 960 78 00, факс: 02 866 89 51
www.energoproekt.bg, e-mail: office@enpro.bg

ЕНЕРГЕТИКА
ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ
ТЕЦ „ВАРНА” ЕАД
ТЕЦ „Варна” е разположена на северния бряг на Варненското езеро, което чрез плавателен канал е свързано с Черно море. Намира се на 10 км западно от гр. Варна. Тя е втората
по големина кондензационна топлоелектрическа централа в България с обща инсталирана мощност 1260 MW. Състои се от шест еднакви моноблока с единична мощност по 210
MW, изградени на два етапа. През първия етап (1964-1969 г.) са монтирани и въведени в
експлоатация три блока с обща мощност 630 MW. През втория етап (1974-1979 г.) са монтирани и пуснати в експлоатация нови три блока с обща мощност 630 MW. ТЕЦ „Варна” е
изградена по проекти на „МОТЭП”, Москва и ЕНЕРГОПРОЕКТ АД, София. Котлите №4 и №5
са снабдени и с инсталации за изгаряне на природен газ, поради което са по-маневрени и
дават възможност да се поддържа товар от 100 до 210 MW.
Монтираните котли са барабанни, с естествена циркулация и “Т”- образна компановка. Те
са проектирани за изгаряне на въглищен прах при течно шлакоотделяне и имат по 16 основни горелки с вградени мазутни форсунки. Котлите тип “ТПЕ-212” на блокове №4 и №5
имат възможност за изгаряне на природен газ, като за целта са снабдени с по 16 газови
горелки и инсталация за подаването му към тях.
Генераторите са шест броя тип ТВВ-200-2А. Произведени са в завод “Електросила”, Санкт-Петербург и са с водо-водородно охлаждане. Димните газове се почистват от твърди частици (прах) в електростатични филтри тип ПГД(УГ)-4-50 със захранващи агрегати
АТФ-600 за блокове №1, 2 и 3 и УГ-4-265 и АТФ-1600 за блокове №4, 5 и 6. Очистените димни газове се изхвърлят в атмосферата
през два комина с височина 150 м. Уловените твърди частици заедно с шлака от котлите се транспортира с вода до сгуроотвал “Беглик чаир”. Част от депонираната пепелина се продава на Циментов завод за суровина.
Проектни и консултантски услуги изпълнени от ЕНЕРГОПРОЕКТ АД през последните години:
• преработка на реконструкцията на системата за въглеподаване;
• метрологичен анализ и подготовка на документация.;
• сух метод за отвеждане на пепелта и шлаката от блокове Б4-6 на централата.
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ЕНЕРГЕТИКА
ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ
ТЕЦ „МАРИЦА-ИЗТОК 3”
ТЕЦ “Марица-изток 3” (в момента ТЕЦ „Енел Марица-изток 3“) е
базова кондензационна топлоелектрическа централа, предназначена да работи в основния товаров график на електроенергийната система на страната. Разположена е на 10 км югоизточно от
гр. Гълъбово. В експлоатация са четири блока с обща инсталирана мощност 840 MW (преди рехабилитацията), пуснати в експлоатация в периода 1978-1981 г. Централата е проектирана изцяло
от ЕНЕРГОПРОЕКТ АД.
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ЕНЕРГЕТИКА
ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ
Котлите тип Еп-670-140 /П-62/ са специално конструирани за
изгаряне на въглищата от маришкия минен басейн без предварителното им подсушаване. Те са дву-барабанни, с полуоткрита, Т-образна компановка – с една горивна камера и два газови
тракта. Очистването на димните газове от пепелта се осъществява с помощта на монтираните в опашната част на котела два броя
електрофилтри. Изхвърлянето на димните газове в атмосферата
от всичките четири броя котли преди рехабилитацията е ставало
посредством един комин с височина по 325 м.
Турбините към тези блокове, съответно К-200-130-3, са от един и
същ тип и номинална брутна ел. мощност от 210 MW. Те са едновални, три цилиндрови, с едно междинно прегряване на парата и
с двупоточна част ниско налягане.
Основно гориво за ТЕЦ „Марица-изток 3” са лигнитните въглища
от източномаришкия минен басейн и най-вече от рудник “Трояново 3”, разположен в близост до централата.

В края на месец март 2003 г. стартира проектът за рехабилитация и
модернизация на ТЕЦ „Марица-изток 3”. Решението за започване на
рехабилитацията на централата е взето след разработване на подробни предпроектни проучвания от страна на ЕНЕРГОПРОЕКТ АД. В
периода за обновяване на централата, са рехабилитирани последователно всеки един от четирите блока.
Целите на проекта са:
• животът на централата да бъде удължен с минимум 15 години;
• производствената мощност на централата да нарасне с 60 MW;
• да се повиши надеждността на работа;
• да се изградят две сероочистващи инсталации;
• да се подобрят параметрите на околната среда, с което да се
изпълнят изискванията на Европейския съюз и на протокола от
Киото;
• рехабилитацията на централата е завършена през 2009 г. В резултат общата мощност на централата е увеличена от 840 MW
до 908 MW.
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ЕНЕРГЕТИКА
ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ
Проектни и консултантски услуги изпълнени от ЕНЕРГОПРОЕКТ
АД през последните години:
• проект за рехабилитация на блокове от №1 до №4 в ТЕЦ „Марица-изток 3“ – предпроектно проучване;
• оценка на остатъчния ресурс на ТЕЦ „Марица-изток 3“;
• пречиствателна станция за битови отпадъчни води от ТЕЦ „Марица-изток 3“;
• депо за твърди битови, строителни и опасни отпадъци от ТЕЦ
“Марица-изток 3“;
• закриване на съществуващо сметище за битови и строителни
отпадъци от ТЕЦ „Марица-изток 3“;
• ТЕЦ „Марица-изток 3“ - тръбопровод от ПС „Соколица“ до яз.
„Червена река“;
• ТЕЦ „Марица-изток 3“ - тръбопровод от яз. „Червена река“ до
ТЕЦ;
• ТЕЦ „Марица-изток 3“ - тръбопровод за добавъчна вода;
• ТЕЦ „Марица-изток 3“ - авариен тръбопровод за техническа
вода;
• ТЕЦ „Марица-изток 3“ - елементен и силикатен анализ на гориво;
• доклад за оценка на въздействието върху околната среда на
проекта за рехабилитация на ТЕЦ „Марица-изток 3“;
• ТЕЦ „Марица-изток 3“ - Schedule 004;
• ТЕЦ ‚Марица-изток 3“ - Schedule 002;
• оценка на три съществуващи водни кладенци;
• ТЕЦ „Марица-изток 3“ - рехабилитация ел. част по опис;
• ТЕЦ „Марица-изток 3“ - СОИ - нулев цикъл;
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– КРУ;
– кабелно трасе и тръбопровод;
- подмяна прекъсвачи;
- монтажни схеми;
- вертикална планировка ОРУ 220;
-рехабилитация на ЗРУ.
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ЕНЕРГЕТИКА
ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ
ТЕЦ „БОБОВ ДОЛ” ЕАД
ТЕЦ “Бобов дол” е въведен в експлоатация през 1973-1975 г. с
три блока по 210 MW. Котлите са полско производство тип ОВ –
650 – 040. Турбините, са произведени в „ЛМЗ“, Санкт Петербург.
Централата е чисто кондензационна с брутна ел. мощност 630
MW. Тя е изцяло проектирана от ЕНЕРГОПРОЕКТ АД.
Износът на произведената ел. енергия към електроенергийната
система се осъществява чрез две открити разпределителни уредби – за блок №1 чрез ОРУ – 110 kV и за блок №2 и №3 чрез ОРУ
– 220 kV.
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ЕНЕРГЕТИКА
ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ
Очистването на димните газове от пепелта се осъществява с помощта на монтираните
в опашната част на всеки котел два броя електрофилтри. Изхвърлянето на димните газове в атмосферата от всичките три броя котли става посредством изградения комин с
височина 200 м.
Горивната база, определена за централата, са високопепелни кафяви въглища от Бобовдолския минен басейн с калоричност 2 900 ккал/кг.
През целия период на експлоатация източниците на въглища са далеч от предвидения
добив, както по отношение на качеството, така и по отношение на количеството. При
тези условия към централата са подавани въглища от мини „Пирин“, ‚Перник“, „Чукурово“, „Бели брег“, „Бистрица“, „Витрен“, „Станянци” и др. Получавани са и въглища от
Украйна и Индонезия.
Проектни и консултантски услуги, изпълнени от ЕНЕРГОПРОЕКТ АД през последните
години:
• сгуроотвал „Каменик“. Работни проекти за етапно надграждане №4. Геоложки проучвания и земно-механични изследвания, ТЕЦ „Бобов дол“;
• неутрализационен басейн за отпадни води;
• регулярен контрол на силовите трансформатори;
• авторски надзор, техническа помощ;
• предварително проучване за изграждане на сяроочистваща инсталация при сравнение на технологията за очистване в кипящ слой с мократа варовикова технология –
съвместно с „Еnviroserv”, Германия.
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ЕНЕРГЕТИКА
ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ
ТЕЦ „МАРИЦА 3”, ДИМИТРОВГРАД
ТЕЦ „Марица 3” е построена в гр. Димитровград и е една от найстарите централи в България. Първоначално (в периода 19491955 г.), на два етапа е изградена и въведена в експлоатация
топлофикационната част – с три котела ТП 170 и две турбини ВПТ
25-3 за пароснабдяване и електрозахранване на съседния Химически комбинат. Целогодишно е покривала електроконсумация
от 50 MW, консумация на пара - до 80–100 Гкал/час, топлофикационен товар - до 30 Гкал/ч. за зеленчукови оранжерии. Към
топлофикационната част е монтирана топлофикационна уредба с
бойлери с капацитет 200 GJ/h (48 Гкал/ч), използвана до 1995 г.
за отопление на оранжериите.
През 1971 г., по проект на ЕНЕРГОПРОЕКТ АД, централата е разширена с един кондензационен блок, полско производство. Блокът се състои от парен котел с номинално паропроизводство 380
t/h и параметри 13.5 МРа, 540 °С и кондензационна турбина ТК
– 120 с междинен прегрев на парата. Блокът е в експлоатация и
в момента.
Поради лошото състояние на бракуваната вече част на централата и невъзможността да се задоволяват тогавашните топлинни
товари, пpeз септември 1989 г. ca въвeдeни в eкcплoaтaция три
бpoя пapни кoтли ПKM-12, работещи на природен газ (аварийно
- мазут) и газорегулиращ пункт (ГРП).
ТЕЦ „Марица 3” е проектиран да изгаря високо-пепелни и влажни
лигнити от западномаришкия басейн. През последните години е
изпълнена реконструкция на горивните уредби на блока за ра-

бота с лигнити от източномаришкия басейн. Такава е горивната
база на централата в момента.
Проектни и консултантски услуги изпълнени от ЕНЕРГОПРОЕКТ
АД през последните години:
• кадастър;
• разрешително за водоползване;
• ген. план;
• ДОВОС на ТЕЦ „Марица 3“;
• обосновка на ТЕЦ за продажба на ел. енергия.
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ЕНЕРГЕТИКА
ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ
ТЕЦ „МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД
ТЕЦ “Марица-изток 2” е базова кондензационна топлоелектрическа централа предназначена да работи в основния товаров
график на електро-енергийната система на страната. Разположена е на площ от 150 ха в източномаришкия комплекс, на 60
км югоизточно от гр. Стара Загора. Тя е най-голямата термична
централа в България. В експлоатация са осем блока с обща инсталирана мощност 1450 MW (преди рехабилитацията). Първите
четири блока на ТЕЦ “Марица-изток 2”, всеки с мощност 150 MW
са проектирани от “Топлоелектропроект”, Москва и са въведени в редовна експлоатация в периода 1963-1969 г. Останалите
четири блока, проектирани от ЕНЕРГОПРОЕКТ АД, изградени на
два етапа, съответно I-во разширение - с блокове №5 и №6 с
мощност по 210 MW и II-ро разширение - с блокове №7 и №8 с
мощност по 215 MW всеки. Въвеждане на мощностите от I разширение в работа става през 1985 г., а тези от II разширение - блок
№7 през 1991 г., а блок №8 - в края на 1995 г. Блокове №7 и №8
са снабдени със сяроочистващи инсталации.
Първоначално изградените четири блока по 150 MW условно е прието да се наричат „част 600 MW”. Всеки от тези блокове се състои
от два котела и една турбина, свързани помежду си по схема “дубъл блок”. Новоизградената част на централата, наречена „част 850
MW“, се състои от два блока по 210 MW (№5 и №6) и два блока по 215 MW (№7 и №8). За разлика от „част 600 MW“, тук блоковете
са изградени по схема моно блок: един котел-турбина-генератор.
В “Марица-изток 2” са изпълнени два големи проекта:
• проект за рехабилитация на блокове от №1 до №6 и изграждане на сяроочистващи инсталации на блокове №1, 2, 3 и 4 и;
• проект за изграждане на сяроочистващи инсталации към блокове №5 и №6;
Целта е да се редуцират вредните емисии на изходящи газове и концентрацията на прах, като емисиите от серен диоксид ще бъдат
намалени с 94%. С рехабилитацията на блокове от №1 до №6 производствената мощност на централата ще се увеличи със 156 MW.
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ЕНЕРГЕТИКА
ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ
Решението за изпълнение и на двата проекта е взето след разработване на подробни предпроектни проучвания, изготвени от
ЕНЕРГОПРОЕКТ АД.
Проектни и консултантски услуги, изпълнени от ЕНЕРГОПРОЕКТ
АД през последните години:
• договор за завършване и пуск в експлоатация на блок №8 с
мощност 215 MW в ТЕЦ „Марица-изток 2“. Работен проект и авторски надзор в сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие;
• пречиствателна станция за битови отпадъчни води от ТЕЦ „Марица-изток 2“;
• проучване на възможностите за инсталиране на нови турбогенератори К – 160 MW и рехабилитация на блокове от № 1 №4 в
ТЕЦ „Марица-изток 2“;
• изготвяне на документация за искане за финансиране по Програма ISPA на проекта за изграждане на сяроочистващи инсталации към блокове №5 и №6 в ТЕЦ „Марица-изток 2“;
• изготвяне на технически и работен проект за „Пилотна инсталация за очистване на димните газове с електронно-лъчева технология за 10000 Нм3/ч на площадката на ТЕЦ „Марица-изток 2“;
• изготвяне на документация за искане за финансиране на проекта за модернизация на ЦНН на турбини К-210-130 от SENTER;

• предварително проучване за изграждане на сяроочистващи инсталации към блокове №5 и №6 в ТЕЦ „Марица-изток 2“;
• изработване на технически и РП на ТГ2-части: електрическа,
КИП и А и машинно-технологична;
• преработка на тръбопроводи за хладен промпрегрев;
• изготвяне на ПОИС за депо;
• тръбопроводна връзка между напорни тръбопроводи;
• затваряне на транспортьор;
• технико-икономическа обосновка за модернизация на ЦНН на
турбини К-210-130;
• ДОВОС в ТЕЦ „Марица-изток 2“;
• концепция за развитие на комплекса до 2015 г.;
• ново осветление в района на площадката;
• РП за монтаж на циркулационна помпа;
• ТЕЦ “Марица-изток 2” - ОРУ 400 kV;
• опоро-окачваща система на тръбопроводи;
• административно-битова сграда към ж.п.гара;
• РП за външно техническо водоснабдяване – ДТБО;
• нови якостни изчисления на тръбопроводи;
• РП за изместване трасето на мазутопроводи;
• РП за автовезна, КПП и частично ограждение;
• РП за нов канал от ацетиленова станция до шламов канал;
• авторски надзор и техническа помощ.
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ЕНЕРГЕТИКА
ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ
В България има изградени близо 100 водноелектрически централи с обща инсталирана мощност от порядъка на 3000 MW. Най-големите от тях са собственост на НЕК АД – 29 бр. с обща инсталирана мощност 2563 MW в генераторен режим и 943 MW в помпен
режим. Останалите по-малки ВЕЦ са приватизирани през последните 10 години. По-голямата част от ВЕЦ са изградени преди 2000
г. и с много малки изключения са проектирани изцяло от ЕНЕРГОПРОЕКТ АД.

ПАВЕЦ „ЧАИРА“
Най-голямата ВЕЦ в България е помпено-акумулиращата водноелектрическа централа
„Чаира” (ПАВЕЦ „Чаира”). В централата са инсталирани четири блока по 216 MW в генераторен режим и 197 MW в помпен режим. Турбогенераторите са доставка на Тошиба
– Япония, като три от тях са произведени в България. Годините на пуск в експлоатация
са, както следва:
• блокове №1 и №2 – 1995 г.
• блокове №3 и №4 – 1999 г.
С общата си генерираща мощност от 864 MW (788 MW в помпен режим) „Чаира” е
най-голямата ПАВЕЦ в югоизточна Европа. Централата е изградена по проект на ЕНЕРГОПРОЕКТ АД.
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ЕНЕРГЕТИКА
ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ
Други услуги и консултации в проектирането на водно-електрически централи:
• ПАВЕЦ „Чаира” – ІІ етап – язовири „Белмекен“ и „Чаира“ – статичен и динамичен анализ, съвместно със Световната банка;
• проучване на хидроенергийния сектор, съвместно с Electrowatt
Engineering Services Ltd.;
• проект по Програма PHARE Project B9107-01-15. Оценка на сеизмичния риск на стената на язовир „Антонивановци“, съвместно с „Риск инженеринг“, София;
• рехабилитация на ВЕЦ „Пещера“, „Батак“ и „Алеко“ – консултантски услуги, съвместно с Electrowatt Engineering Services Ltd.;
• река „Соколица“ ДОВОС;
• каскада „Горна Арда“, хидровъзел „Мадан“ – работен проект и
изготвяне на тръжна документация;
• каскада „Горна Арда“, хидровъзел „Ардино“ – работен проект и
изготвяне на тръжна документация;
• каскада „Горна Арда“, хидровъзел „Сърница“ – работен проект
и изготвяне на тръжна документация;
• язовир „Хамимине“, Алжир – работен проект и изготвяне на
тръжна документация;

• рехабилитация на ВЕЦ „Батак“ и „Алеко“ - идеен проект и изготвяне на тръжна документация;
• хидроенергиен проект „Яденица“ – работен проект и изготвяне
на тръжна документация;
• сгуроотвал на ТЕЦ „Марица-изток 1” - надграждане на 2-ра секция, работен проект;
• каскада „Среден Искър“ – предварително проучване;
• каскада „Струма“ – предварително проучване;
• МВЕЦ „Буйновска“ - работен проект;
• рехабилитация на п/ст „Беглика“, Тошков чарк - Джетенра;
• рехабилитация на п/ст „Сърнена река“;
• реконструкция на площадката пред ВЕЦ „Сестримо“;
• ВЕЦ „Сестримо“ - реконструкция и отводняване на асфалтобетонова площадка;
• защита на гр. Видин – участък “Баба Вида” от “Проект за защита на бреговете на река Дунав и Черно море от ерозия, аброзия
и свързаните с тях свлачищни процеси“;
• защитна стена срещу наводненията - гр. Видин;
• проучване възможностите на хидроенергиен ресурс - ТЕЦ „Марица-изток 2“.
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ЕНЕРГЕТИКА
ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Болшинството от големите ВЕЦ са групирани в каскади. Основните са: „Белмекен-Сестримо-Чаира“, „Въча“, „Батак“ и „Долна Арда“.
Някои основни технически характеристики на най-големите ВЕЦ са дадени по-долу:

Инсталирана
мощност (MW)

Нетен напор (m)

Дебит
(m3/s)

Брой
агрегати

Средногодишно
производство (GWh)

375/110

690

62.5

3+2

570

Сестримо

240

534

56.6

2

265

Орфей (Павец)

160

111.8

160

3+1

178.6

Пещера

125

580

25

5

360.4

Момина Клисура

120

251

56.6

2

126.8

Ивайловград

108

45.3

279

3

181

106.4

80.5

178

4

69.7

Кричим

80

162

61

2

166.8

Девин

80

138

72.8

2

132.5

Алеко

64.8

265

30

3

147

60

59.5

120

4

194.5

ВЕЦ
Белмекен/ПАВЕЦ

Кърджали

Студен кладенец
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ЕНЕРГЕТИКА
ЯЗОВИРИ

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПЕРИОД

„Реконструкция и разширение на пристанищен терминал Леспорт” – изграждане на предпазна стена
за защита на рекултивираните зони от влиянието на вълните във Варненското езеро; стабилитетът на
откосите на предпазните стени е осигурен чрез насип от едър скален материал.

„Пристанище
Леспорт” АД

2010-2011 г.

Работен проект „Защита на гр. Видин” - участък “Баба Вида”.

Община Видин

2003 г.

Техническа помощ на обект „Изграждане на противофилтрационна завеса към страната на отбивния
тунел на р. Асарелска до резервоара за богати разтвори” и обект „Изграждане на противофилтрационна
завеса в два реда към р. Асарелска с използване на сондажи и изграждане на предпазна дига от горната
страна на сондажите”.

„Омикрон” АД

2001-2002 г.

НЕК

2001-2002 г.

„Агроводинвест” ЕАД

2001-2002 г.

„Станилов” ЕООД

2001 г.

НЕК - Предприятие
„Язовири и каскади”

2001 г.

Каскада „Горна Арда” – ХВ “Сърница” изготвяне на проект.
Авторски надзор, участие в приемателни комисии на обект: НС „Огоста”, язовир „Огоста”, укрепване на
свлачище - ляв скат.
Периодически измервания за деформациите на изкопния контур на тунел 1 (калота и щрос) и тунел 2
(калота и щрос) на ХВ „Мадан”.

„Работен проект за укрепване на контра стена „Розов кладенец” и „Почвен проект”.

Предпроектно проучване по чл. 66 от Закона за водите за малка ВЕЦ „Юговска 2”, за оползотворяване на
„Тракия Щром” ООД
хидроенергийния потенциал на река Юговска м/у коти 505,00 и 482,00.
ППР за обект „Укрепване на бреговете на р. Арда в района на гр. Кърджали”.

МРРБ

2001 г.
(4 месеца)
08.06.2000 г.
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ЕНЕРГЕТИКА
ЯЗОВИРИ
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПЕРИОД

НЕК, клон „Хидроелектроинвест“

2000 г.

Увеличаване обема на долния изравнител на Павец „Чаира” с изграждане на язовир „Яденица” - ХВ
„Яденица”.

НЕК

1999-2001 г.

Каскада „Горна Арда”, ХВ „Ардино” - ТП с тръжни книжа.

НЕК

1998 г.

Каскада „Горна Арда” - изместване на основен път Смолян - Кърджали в участъка на язовир „Мадан”.

НЕК

1998 г.

Каскада „Горна Арда”, ХВ „Мадан” - път III-867 Рудозем - Кърджали, технически проект и тръжни книжа
за мост и тунел при с. Върбина и увеличение на сумата.

НЕК

2000 г.

Каскада „Горна Арда”, ХВ „Сърница” - ТП с тръжни книжа.

НЕК

1998 г.

Каскада „Горна Арда” - технически проект за технологични и експлоатационни пътища за ХВ „Ардино” и
ХВ „Сърница”.

НЕК

1999 г.

Каскада „Горна Арда”, ХВ „Мадан” - ТП с тръжни книжа.

НЕК

1998-2001 г.

НЕК - предприятие
„Язовири и каскади”

2001 г.

НЕК

1997-2000 г.

„София-Център”
ЕООД

1997-2000 г.

Работен проект за обект язовир „Яденица” - корекция на река „Яденица” в изпълнение на т. 6 от
Решенията на МОСВ по ОВОС.

Работен проект за укрепване на контра стена „Розов кладенец” и почвен проект.
Каскада „Доспат – Въча” - допълнителни води в поречието на яз. „Доспат” – СД „Осина”, водохваще №7
– работен проект и авторски надзор.

ВЕЦ „Кунино” на р. Искър- проучвания по чл. 66 от Закона за водите.
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ЕНЕРГЕТИКА
ЯЗОВИРИ

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПЕРИОД

НЕК

1996-1999 г.

Язовир „Бели Искър“ - реконструкция, отбивни съоръжения (технически проект), временни пътища в
района на язовирната стена, календарен план-график за изпълнение на видовете работи за ремонта на
язовирната стена.

Софийска вода

1996-1998 г.

ВЕЦ „Кунино” на р. Искър - проучвания по чл. 66 от Закона за водите.

“София-Център”
ЕООД

СД „Джерман-Скакавица” работен проект и авторски надзор по време на строителството.

Каскада „Белмекен-Сестримо” – СД „Грънчар” - реконструкция на деривацията в района на изход тунел
„Бели Искър” и вхв. 21 за нуждите на допълнително питейно водоснабдяване на София от Рила.

НЕК

1994-1996 г.

Каскада „Доспат-Въча” - ХВ „Цанков камък” - предпроектни проучвания, разработка на вариантни
решения за подземните съоръжения (напорни тунели и щолени с Д = 3,00 – 6,00 м).

НЕК

1994-1996 г.

МРРБ (Министерство
на строежите)

1986 г.

Язовирна стена „Боровица” документация на изкопи и авторски надзор по строителството.

Министерство на
строежите

1986-1995 г.

Язовир „Драгиново” каменонасипна стена - идеен проект.

Министерство на
енергетиката

1984-1995 г.

Язовир „Гълъбово” земно-насипна хомогенна стена - идеен проект.

Министерство на
енергетиката

1984-1990 г.

Работен проект язовир „Студена”.
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ЕНЕРГЕТИКА
ЯЗОВИРИ
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПЕРИОД

НЕК

1982-1989 г.

Окръжен народен
съвет
(ОНС) Велико
Търново

1982-1989 г.

Язовир „Драгиново”, язовир „Долене” - ръководство на инж.-геоложки проучвания на язовир
„Драгиново”с височина Н=75 м и язовир „Долене” от каскада „Места” с височина Н=55 м.

НЕК

1982-1985 г.

Язовир „Лъкатник” с вис. Н=75 т, бетонова стена върху скална основа; хвостохранилище „Рудозем” Н=30
м, земно-насипна стена върху скална основа.

НЕК

1972-1980 г.

Каскада „Доспат-Въча” - главна напорна деривация „Девин”.

НЕК

1972-1982 г.

Язовир „Белмекен” - каменонасипна стена 98 м, дължина - 725 м с централно глинено ядро, устойчивост
на откоси срещу хлъзгане, хидравлични и статически изчисления на следните съоръжения: основен
(дънен) изпускател, преливник и отбивен тунел.

Министерство на
енергетиката

Година на
завършване
1975

Язовир „Станкови бараки” височина 40 м, дължина 82 м, долен изравнител на язовир „Белмекен”,
каменонасипна стена с централно глинено ядро. Статически и хидравлически изчисления на
съоръженията: основен (дънен) изпускател, преливник и отбивен тунел.

Министерство на
енергетиката

1970-1975 г.

Язовир „Чаира” - височина 88 м, дължина 288 м, бетонна гравитационна стена. Проектът обхваща
преливник, основен (дънен) изпускател и отбивен тунел.

Министерство на
енергетиката

1970-1999 г.

Контрастена „Овчи кладенец“ - укрепяване откосите.

ХВ „Йовковци”, деривация „В. Търново” и деривация „Г. Оряховица”.

60

1407 София, бул. Джеймс Баучер 51
тел.: 02 960 78 00, факс: 02 866 89 51
www.energoproekt.bg, e-mail: office@enpro.bg

ЕНЕРГЕТИКА
ЯЗОВИРИ

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПЕРИОД

ТЕЦ „Марица-изток 1, 2 и 3”, хвостохранилища - участие в изследване устойчивостта на откосите
на стените, статически и хидравлически изчисления на подземни колектори. Система за контролноизмервателни уреди.

Министерство на
енергетиката

1970-1995 г.

ТЕЦ „Бобов дол” - авторски надзор на хвостохранилища.

Министерство на
енергетиката

1970-1995 г.

Министерво
на химията и
металургията

1970-1980 г.

ТЕЦ „Бобов дол” - авторски надзор на хвостохранилища.

Министерство на
енергетиката

1970-1995 г.

Язовир „Ясна поляна”, подобекти – преливник и каменна кариера.

ДИК
„Водоснабдяване
черноморско
крайбрежие”

1968-1970 г.

Язовир „Ясна поляна”, деривация „Ясна поляна”.

ДИК
„Водоснабдяване
черноморско
крайбрежие”

1968-1970 г.

ВЕЦ „Кричим” – събирателна деривация „Чуринско дере” безнапорни канали, дюкери – работни проекти.

Министерство на
енергетиката

1968-1970 г.

Химически завод „Девня”, хвостохранилища - участие в изследване устойчивостта на откосите на
стените, статически и хидравлически изчисления на подземни колектори. Система за контролноизмервателни уреди.
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ЕНЕРГЕТИКА
ЯЗОВИРИ
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПЕРИОД

Каскада „Пиринска Бистрица” и каскада „Санданска Бистрица”, хвостохранилища „Медет” и „Челопеч”
- инж,-геоложки проучвания и строителство на пет язовира от каскада „Пиринска Бистрица” и каскада
„Санданска Бистрица” и хвостохранилища „Медет” и „Челопеч”. Дн. изравнители с Н =20-25 м, ВЕЦ мощност 15-20 М\Л/, Н = 105 м (намивна), Н =20 м (насипна), Н = 30 м (насипна).

Министерство на
енергетиката

1968 г.

Язовир „Антон Ивановци” и язовир „Кричим” от каскада „Въча” - инж.-геоложки проучвания и
строителството на язовир „Антон Ивановци” и язовир „Кричим” от каскада „Въча” с височини Н=105 м и
Н=145 м съответно, бетонови върху скална основа.

Министерство на
енергетиката

1961-1964 г.

Язовир „Белмекен”, язовир „Розов кладенец” - изграждане на КИП/ Н = 73 м (насипна), Н = 35 м
(насипна).

Министерство на
енергетиката

Каскада „Горна Арда”, ХВ „Сърница” - язовир и ВЕЦ/ Н = 105м (бетонова/).

Министерство на
енергетиката

Язовир „Антонивановци”, „Кричим”, „Кърджаил”, „Чаира”, „В. Коларов”, „Батак” - обработка на
резултатите от инж.-геоложки проучвания във връзка с рехабилитация по задание на Световната банка и
МВФ включително инж.-геоложки проучвания на открити рудници и свлачища - мина „Бели бряг”.

Министерство на
енергетиката
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ЕНЕРГЕТИКА
ЯЗОВИРИ

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПЕРИОД

Министерство на
оборудването,
Алжир

1995-1996 г.

Алжир

1994-1996 г.

Министерство на
напояването, Сирия

1993-1994 г.

Пречиствателни станции „Себдол”, „Лагут”, „Ремчи” и „Марсат бен Мхиди” - технически проекти и тръжни
книжа.

Министерство на
оборудването,
Алжир

1992-1994 г.

Язовири „Росфа” и „Кисир” - подробни проучвания.

Министерство на
оборудването,
Алжир

1992-1994 г.

ВЕЦ „Моа” и „Туинику” - работни чертежи на машинно-електрическата част.

Енергоимпорт, Куба

1988-1989 г.

ВЕЦ „Абраш” - идеен проект, технически проект и тръжна документация.

Министерство на
напояването,Сирия

1988-1989 г.

Инженерен проект - шест броя ВЕЦ

Енергоимпорт, Куба

1986 г.

Автоматизирани помпени станции - 120 броя, идеен проект и работни чертежи.

Министерство на
напояването, ОНД

1985-1988 г.

Напоителна система „Акар” - идеен проект и работни чертежи.

Министерство на
напояването, ОНД

1985-1988 г.

Язовир „Снубар” - геоложки проучвания.

Министерство на
напояването,Сирия

1985 г.

Язовир „Богус” - подробни проучвания, технически проект, тръжни книжа.
ХВ „El Hakika” - технически проект за отбивния тунел - В/Ш = 4,0/4,0 м.
ВЕЦ „7 април” - чертежи за строителството.
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ЕНЕРГЕТИКА
ЯЗОВИРИ
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПЕРИОД

Система във водосборната зона на р. Хабур, ТИД -технически проект с тръжна документация.

Министерство на
селското стопанство,
Сирия

1982-1984 г.

Хидроенергиен комплекс на р. Йе-Йе - идеен проект и технически проект.

Никарагуански институт по енергетика,
Никарагуа

1982-1983 г.

ТЕЦ „Дерна 2” и „Тобрук 2” - консултантски услуги и супервизия на обекта.

Секретариат за електрификация, Бенгази, Либия

1981-1986 г.

Язовир „Уади либда” - височина 29 м, дължина 700 м земнонасипна стена с вертикални филтри. Участие
в работен проект за стената, основния изпускател, водовземната кула, камерата за затворните органи.
Система за контролно-измервателни уреди. Работни чертежи на 11 малки баражи от габиони.

Агрокомплект, Либия

1980-1983 г.

Четири броя подстанции - проучвания, идейни проекти и работни чертежи.

Министерство на индустрията и енергетиката, Мозамбик

1979-1981 г.

Язовир „Ел факия”, Уизерт - супервизия на строителството.

Министерство на
водите, използването
на земята и околната
среда, Алжир

1979-1981 г.

Министерство на
индустрията, Лаос

1985-1986 г.

Воднотехнически централи на р. Татланг - ТИД и технически проект.
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ЕНЕРГЕТИКА
ЯЗОВИРИ

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПЕРИОД

НЕК

2001 г.

Язовири „Саф - Саф” и „Ел - Хакика” - подробни проучвания, технически проект, тръжни книжа.

Министерство на
оборудването,
Алжир

1996-1997 г.

Язовир „Мексена” - чертежи за строителството.

Министерство на
оборудването,
Алжир

1996 г.

Окръжен народен
съвет ( ОНС) Велико
Търново

1968-1970 г.

Министерво
на химията и
металургията

1970-1980 г.

Министерство на
енергетиката

1984-1990 г.

НЕК

1982-1989 г.

Министерство на
напояването, Сирия

1985-1987 г.

Каскада „Горна Арда” - ХВ „Мадан” - подготвителни СМР по язовирна стена „Мадан” - МП-1 и ВЕЦ
„Бял извор” - МП-3 - упражняване на периодичен авторски надзор и изготвяне на свързаната с него
техническа документация.

ХВ „Йовковци” напорни деривации „В. Търново”, „Г. Оряховица” – работни проекти – деривационни
бетонови и стоманени тръбопроводи, преходи на реки, дерета, пътища и ж.п. линии, авторски надзор по
време на строителството.
Химически завод „Девня”, хвостохранилища - участие в изследване устойчивостта на откосите на
стените, статически и хидравлически изчисления на подземни колектори. Система за контролноизмервателни уреди.
Язовир „Червена река” - рекононструкция (за питейно водоснабдяване на ТЕЦ „Марица-Изток”)надзиждане с 6 м.
Язовир „Бял кладенец” - изграждане на постоянно преградно съоръжение на новия канал.
ВЕЦ „Снубар” - 2 броя, идеен проект, работен проект с тръжна документация.
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ЕНЕРГЕТИКА
ЯЗОВИРИ
КАСКАДА БЕЛМЕКЕН – СЕСТРИМО – СД ГРЪНЧАР

КАСКАДА ГОРНА АРДА – ХВ МАДАН

Реконструкция на деривацията в района на изходния тунел „Бели
Искър” и вхв. 21 за нуждите на допълнително питейно водоснабдяване на София от Рила.

Подготвителни СМР по язовирна стена „Мадан“ - МП-1 и ВЕЦ „Бял
извор“ - МП-3 - упражняване на периодичен авторски надзор и
изготвяне на свързаната с него техническа документация.
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ЕНЕРГЕТИКА
ЯЗОВИРИ
Техническа помощ на обект „Изграждане на противофилтрационна завеса към страната на отбивния тунел на р. Асарелска до
резервоара за богати разтвори“ и обект „Изграждане на противофилтрационна завеса в два реда към р. Асарелска с използване
на сондажи и изграждане на предпазна дига от горната страна
на сондажите“.
Язовир „Белмекен“ - каменонасипна стена 98 м, дължина - 725
м с централно глинено ядро. Устойчивост на откоси срещу хлъзгане, хидравлични и статически изчисления на следните съоръжения: основен (дънен) изпускател, преливник и отбивен тунел.

Каскада „Пиринска Бистрица“ и каскада „Санданска Бистрица“,
хвостохранилища „Медет“ и „Челопеч“. Инж.-геоложки проучвания и строителство на пет язовира от каскада „Пиринска Бистрица“ и каскада „Санданска Бистрица“ и хвостохранилища „Медет“
и „Челопеч“. Дн. изравнители с Н =20-25 м, ВЕЦ - мощност 15-20
М\Л/, Н = 105 м (намивна), Н =20 м (насипна), Н = 30 м (насипна).
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ЕНЕРГЕТИКА
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА
ЕНЕРГОПРОЕКТ АД е участвал в редица проучвания и проекти изискващи познания и опит в сферата на европейското законодателство и с използването на правилници, норми закони и стандарти по отношение на околната среда.
През 1994 и 1995 г. по договор с Комитета по Енергетика, в ЕНЕРГОПРОЕКТ АД се разработва прогнозно проучване „Развитие на
енергетиката в Република България в перспектива до 2020 г.”. В него на база прогнозата за развитие на електроенергийната система до 2020 г., общия гориво-енергиен баланс и възможностите за повишаване на енергийната ефективност се определя и екологичното влияние при добива, преработката, преноса и използването на първичните енергоресурси. Представени са алтернативи за
преструктуриране на горивния баланс и внедряване на мероприятия за очистване на димни газове с цел изпълнение на поетите от
страната ангажименти за снижаване на емисиите в атмосферния въздух. Посочени са и необходимите инвестиции за реализиране
на екологичната програма.

„ПРОЕКТ ЗА НОРМИ ЗА ЕМИСИИ НА SОX, NОX, ЛЕТЯЩА ПЕПЕЛ И СО ОТ ТЕЦ И ОЦ”.
ЗАДАЧАТА Е ВЪЗЛОЖЕНА ОТ НЕК И КЕ СЪГЛАСУВАНО С МОСВ
Разработката се базира на три прогнозни сценария на развитие на енергетиката в
България и определя съответните норми за емисии на вредни газови съставки в димните газове, гарантиращи снижаване на емисиите до степен, удовлетворяваща изискванията на нормативните документи и ангажименти, поети от страната във връзка с
изискванията на директивите на Европейския съюз и в съответствие с европейското
законодателство. Направен е задълбочен анализ на състоянието, както на големите енергийни обекти на страната, така и на по-малки топлофикационни и заводски
централи, перспективите за тяхната работа и алтернативи за снижаване на вредните
газови емисии от тях. Направен е анализ на договореностите на България, за снижаване на съответните емисии, изследвания на европейски институти за “приноса” на
страната в трансграничния пренос на емисии и конкретни мероприятия за привеждане
на емисиите от отделните централи до степен, осигуряваща спазването на ангажиментите на страната и достигане на европейските норми. Оценени са необходимите
разходи, възможности за кредитиране и погасяване на база оценка на общите и специфични разходи и развитието на пазара.
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ЕНЕРГЕТИКА
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ ОТ SО
ЕНЕРГОПРОЕКТ АД работи активно върху избора на оптималната
за българските условия технология за очистване на димните газове от SО2. Съвместно с чуждестранни фирми участва в изготвянето на следните разработки:
• сяроочистващи инсталации за котли, изгарящи лигнитни въглища. Използуването им в български условия – предпроектно
проучване, разработено съвместно с FlaktAB, Швеция;
• сяроочистващи инсталации за блокове 210 MW – предпроектно проучване, разработено съвместно с PAX Technology Transfer
Ltd., Великобритания;
• в резултат се доказва, че мократа варовикова технология е
най-подходяща за българските условия. По тази технология са
изпълнени и първите сяроочистващи инсталации – тези на блокове №8 и №7 в ТЕЦ „Марица-изток 2”, в чието проектиране
ЕНЕРГОПРОЕКТ АД взима активно участие.

ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ
НА ЗАМЕСТВАЩА МОЩНОСТ НА ТЕЦ „МАРИЦА-ИЗТОК 1”
Съвместно с TOKYO ELECTRIC POWER SERVICES Co. Ltd., по договор между JICA Япония и НЕК е извършено проучване за изграждане на заместваща мощност на ТЕЦ “Марица-изток 1” през 19951996 г. за осигуряване по-добро състояние на околната среда.
Проектът предвижда изграждането на два блока по 230 MW, като
котлите са на кипящ слой, изгарящи местни лигнитни въглища от
басейна “Марица-изток”.
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ЕНЕРГЕТИКА
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА
ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СОИ
КЪМ БЛОКОВЕ №5 И №6 НА ТЕЦ „МАРИЦА-ИЗТОК 2”
По поръчка на ТЕЦ „Марица-изток 2” в ЕНЕРГОПРОЕКТ АД е изготвено предварително проучване за изграждане на СОИ към блокове №5 и №6. Целта на проучването е да се обоснове изграждането и да се потърси източник на финансиране на СОИ към блокове
№5 и №6. То е изготвено за кандидатстване пред европейската
комисия за финансиране на проекта по програма ISPA.
В нея се прави обстоен анализ както на техническото състояние
на централата, така и на екологичното състояние на обекта. Направено е описание на основните технологии за очистване на
димните газове от SO2 и на изградените на обекта СОИ на блокове №7 и №8. Оценен е обема на дейностите, които трябва да
се извършат за реализацията на проекта. Направен е подробен
анализ на замърсяването на въздуха преди и след реализацията
на проекта. Анализите са в съответствие с българското и европейско законодателство.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА
ТУРБИНИ 210 МW ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА МОЩНОСТТА
По поръчка на ТЕЦ „Марица-изток 2” в ЕНЕРГОПРОЕКТ АД е изготвено „Предварително проучване за рехабилитация на турбини 210 МW за увеличение на мощността им и свързания с това
екологичен ефект на блокове №6 и №7 в ТЕЦ „Марица-изток 2“.
Целта е да се кандидатствува пред датска агенция за опазване
на околната среда - DEPA. След предварително разглеждане, задачата е одобрена от DEPA.
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ЕНЕРГЕТИКА
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА
ПРОЕКТ ЗА ПИЛОТНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ДИМНИ ГАЗОВЕ
ОТ SO2 И NОX ПО ЕЛЕКТРОННО–ЛЪЧЕВА ТЕХНОЛОГИЯ
През периода 1998-2002 г. съвместно с международната агенция
за атомни изследвания и японската фирма EBARA Corporation в
ЕНЕРГОПРОЕКТ АД е изработен проект за пилотна инсталация за
очистване на димни газове от SO2 и NОx по електронно-лъчева
технология. Пилотната инсталация е изградена на площадката
на ТЕЦ “Марица-изток 2”. Реализацията на тази инсталация стана
възможна благодарение на съвместната работа на специалисти
от различни страни, екип от квалифицирани в различни области
специалисти от ЕНЕРГОПРОЕКТ АД и активната подкрепа със специалисти и организация на работата от страна на НЕК АД и ТЕЦ
“Марица-изток 2”.
Пилотната инсталация е уникална, както поради малкия брой
такива инсталации в света, така и поради особено високото специфично съдържание на SO2 в изпитваните димни газове. На инсталацията са монтирани оригинални ускорители на електрони
до енергия от 800 keV, специални съоръжения за радиационна
защита и съвременни средства за управление и контрол на технологичните процеси. До момента инсталацията показва висока
ефективност на очистване на газовете от серни и азотни оксиди.
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ЕНЕРГЕТИКА
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА
ЕКОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РЕШЕНИЯ
В ЕНЕРГОПРОЕКТ АД са правени екологични изследвания и са давани проектни решения за почти всички енергийни и топлофикационни обекти в България. Наред с това са правени екологични обследвания на екологично рискови райони, като комплекса
“Марица-изток”, а също и на замърсяването на въздуха на отделни градове, като Пазарджик, Севлиево, Димитровград, София и
др. Предлагани са програми за оптимизиране на екологичното
състояние на съответните обекти.
През последните няколко години ЕНЕРГОПРОЕКТ АД изготвя следните разработки, свързани с опазването чистотата на въздуха:
• предпроектно проучване за изграждане на електронно-лъчева
инсталация за очистване на димните газове от серни и азотни
окиси в ТЕЦ „Свищов” АД, 2005-2006 г.;
• изграждане на сяроочистваща инсталация за очистване на димните газове от серни оксиди в ТЕЦ към „Брикел”, гр. Гълъбово
– предпроектно проучване, 2008 г.;
• предварително проучване за изграждане на сяроочистваща инсталация в ТЕЦ „Бобов дол” при сравнение на технологията за
очистване в кипящ слой с мократа варовикова технология –
съвместно с „Еnviroserv”, Германия, 2009 г.
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ЕНЕРГЕТИКА
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА
ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ И ДОКЛАДИ ПО ОВОС
Енергопроект разполага със специалисти, лицензирани от МОСВ
като експерти по оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС). По-важните доклади за ОВОС, разработени от екип на
института или взели участие сътрудници от института през последните години са:
• обект в експлоатация – ТЕЦ „Марица-изток 2” – 1996 г.;
• обект в експлоатация – ТЕЦ „Марица-изток 3” – 1999 г.;
• проект за рехабилитация на ТЕЦ „Марица-изток 3” – 1999 г.;
• проект за нова ТЕЦ на площадката на ТЕЦ „Марица-изток 1” –
2000 г.;
• обект в експлоатация – ТЕЦ „Казанлък” – 2001 г.;
• обект в експлоатация – „Брикел“ ЕАД – 2001 г.;
• обект в експлоатация – ТЕЦ „Марица 3”, Димитровград – 2001
г.;
• обект в експлоатация – ТЕЦ „София” – 2002 г.;
• обект в експлоатация – ТЕЦ „София-изток” – 2002 г.;
• проект за рехабилитация с изграждане на СОИ на блокове от
№1 до №4 и от №5 до №6 на ТЕЦ “Мариц-изток 2” – 2004 г.

В докладите се правят подробни анализи на екологичното съответствие на дейностите на обектите с европейското и българското законодателство. Определят се всички източници на емисии и
мероприятията по тяхното снижаване или ликвидиране. Оценяват се необходимите и наличните програми за мониторинг и възстановяване на увредени територии, мощността и периодичността на емисиите, спазването на съответните норми и санкциите,
които понася обекта при доказани отклонения. Предлагат се и
съответните мероприятия за оптимизиране на екологичната характеристика на обекта, мониторинг и програми за ограничаване
и ликвидиране на замърсяванията. Докладите са представени за
обществено обсъждане и са защитени в МОСВ без съществени
забележки.
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ЕНЕРГЕТИКА
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА
ЕНЕРГОПРОЕКТ АД работи активно и в опазването на чистотата на водите и почвите. Разработвани са съвместни екологични проекти с фирмите “Тебодин” - Холандия и “КОВИ” - Дания. ЕНЕРГОПРОЕКТ АД участва в подготовката на тръжни /ФИДИК/ документи
по програма ИСПА, в изпълнението на договори на МОСВ за изготвяне на тръжни документи и изпълнение на авторски надзор при
реализацията на проектите. По разработки на ЕНЕРГОПРОЕКТ АД за “Регионални депа за твърди битови, промишлени и опасни отпадъци” са изпълнени обектите в градовете Русе, Силистра, и Перник, финансирани за изграждането им от Европейската комисия.

74

1407 София, бул. Джеймс Баучер 51
тел.: 02 960 78 00, факс: 02 866 89 51
www.energoproekt.bg, e-mail: office@enpro.bg

ЕНЕРГЕТИКА
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ И ПОЧВИТЕ
Регионални проекти по опазване на околната среда:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПЕРИОД

Пречиствателна станция за питейни води на гр. Димитровград

„ВиК” ООД
Димитровград

1987 - 1989 г.

Община Перник

2000 г.

Община Силистра

2000 г.

Община Русе

2000 г.

Тебодин

2000 г.

МОСВ

2000 г.

Регионално депо за битови, строителни и опасни отпадъци на Плевен и Долна Митрополия

Община Плевен

2001 г.

Закриване на съществуващото депо в гр. Плевен

Община Плевен

2001 г.

ВиК гр. Враца

2001 г.

Община Козлодуй

2001 - 2002 г.

ТЕЦ „Девня”

2002 г.

Депо за битови, промишлени и строителни отпадъци
Депо за битови, промишлени, строителни и опасни отпадъци
Регионално депо за битови, промишлени, строителни и опасни отпадъци
Изготвяне на три тръжни документации за регионални депа в България, финансирани от правителството
на Холандия
Изготвяне на документи за регионални депа, съгласно изискванията на ФИДИК

Пречиствателна станция за отпадни води – гр. Враца
Депо за битови отпадъци
Депо за строителни и промишлени отпадъци – с. Падина
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ЕНЕРГЕТИКА
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ И ПОЧВИТЕ
ЕНЕРГОПРОЕКТ АД е разработил и проектите за депа за промишлени отпадъци в повечето ТЕЦ и редица промишлени обекти. Такива са:
• депо за битови и строителни отпадъци с прилежащи пречиствателни съоръжения в АЕЦ „Козлодуй“;
• локална пречиствателна станция за отпадъчни води от 1&4
блок в АЕЦ „Козлодуй“;
• пречиствателни съоръжения за отпадъчни води от смесен колектор в АЕЦ „Козлодуй“;
• пречиствателен комплекс към АЕЦ „Козлодуй“ - 5 и 6 блок;
• цех за преработка и съхранение на радиоактивни отпадъци;
• склад за съхранение на радиоактивни отпадъци;
• хранилище за съхранение на замърсени земни маси в АЕЦ „Козлодуй“;
• пречиствателна станция за битови отпадъчни води от ТЕЦ „Марица-изток 2“;
• пречиствателна станция за битови отпадъчни води от ТЕЦ „Марица-изток 3“;
• депо за твърди битови, строителни и опасни отпадъци от ТЕЦ
„Марица-изток 3“;
• закриване на съществуващо сметище за битови и строителни
отпадъци от ТЕЦ „Марица-изток 3“;
• депо за фосфогипс „Сая дере“ към „Агрополим“ АД. Проекти за
разширение, рекултивация и екологичен мониторинг;
• КЦМ Пловдив - ВПИ - Намаляване на индустриалното замърсяване;
• програмно осигуряване в КЦМ – Пловдив - неутрализационни
отпадни води;
• юнион миниер Пирдоп МЕД. Програма за отстраняване на еко76

логични щети от минали действия и бездействия на държавата
преди момента на приватизацията;
• Депониране на ТБО от Свилоза АД.
Почти всички сгуроотвали в България са проектирани от ЕНЕРГОПРОЕКТ АД.
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ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА –
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И ДЕПА ЗА ПРОМИШЛЕНИ, БИТОВИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
ТЕЦ „МАРИЦА-ИЗТОК 2”/ БЪЛГАРИЯ
ДЕПО ЗА БИТОВИ, ПРОМИШЛЕНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
Обхватът на дейности, изпълнени от ЕНЕРГОПРОЕКТ, включва следното:
• проучване на съществуващата площадка;
• геоложки и хидроложки проучвания;
• вертикална планировка и пътища;
• електрическа част, КИП и А;
• организация на строителството;
• авторски надзор;
• геодезическо заснемане и обработка на предварителната информация;
• технологична част;
• генерален план с подземни и наземни комуникации;
• отопление и вентилация;
• количествено стойностни сметки.
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ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА –
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И ДЕПА ЗА ПРОМИШЛЕНИ, БИТОВИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА БИТОВИ, ПРОМИШЛЕНИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
ГР. ПЛЕВЕН И ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ / Р. БЪЛГАРИЯ
През 2001 г. община Плевен възлага на ЕНЕРГОПРОЕКТ АД, изготвянето на проект за
изграждане на регионално депо за битови, промишлени и строителни отпадъци и за
закриване на съществуващо сметище. Общата площ на депото е 213 дка. Оразмерено е
за 184 350 жители с експлоатационен период 21 години. В проекта са предвидени три
клетки за битови и производствени отпадъци и две за строителни отпадъци. На територията на депото е проектиран стопански двор с всички необходими сгради и съоръжения. Проектът съдържа всички части, регламентирани с нар. №13/06.11.1998 г. за
проектиране, изграждане и експлоатация на депа за отпадъци.
Закриване на съществуващо сметище за битови отпадъци за гр. Плевен и гр. Долна
Митрополия - площ за закриване 112 дка. Разработен е проект за закриване, техническа и биологическа рекултивация на съществуващото сметище за битови отпадъци.
Проектът съдържа и технология за укрепване и рекултивация на заблатени участъци от
сметището.
Обхватът на дейности, изпълнени от ЕНЕРГОПРОЕКТ АД, включва следното:
• проучване на съществуващата площадка;
• геоложки и хидроложки проучвания;
• вертикална планировка и пътища;
• електрическа част, КИП и А;
• организация на строителството;
• авторски надзор;
• геодезическо заснемане и обработка на предварителната информация;
• технологична част;
• генерален план с подземни и наземни комуникации;
• отопление и вентилация;
• количествено стойностни сметки.
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ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА –
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И ДЕПА ЗА ПРОМИШЛЕНИ, БИТОВИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА БИТОВИ, ПРОМИШЛЕНИ, СТРОИТЕЛНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
ГР. РУСЕ, Р. БЪЛГАРИЯ
Проектът, изготвен от ЕНЕРГОПРОЕКТ АД, е за депо с обща площ 292 дка, оразмерено
за 217000 жители за период от 22 години.
Депото е изградено на три етапа с отделни клетки за битови, строителни и опасни отпадъци. Клетките за битови отпадъци са три броя, всяка с експлоатационен период от
около седем години. Изготвените работни проекти съдържат проектна документация по
всички части, които се изискват от Наредбата за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. При разработката на проекта са използвани модерни технологии и
материали прилагани в Европейския съюз, като са приведени в съответствие с нормативни документи и разпоредби в Р. България.

Обхватът на дейности, изпълнени от ЕНЕРГОПРОЕКТ АД, включва следното:
• проучване на съществуващата площадка;
• геоложки и хидроложки проучвания;
• вертикална планировка и пътища;
• електрическа част, КИП и А;
• организация на строителството;
• авторски надзор;
• геодезическо заснемане и обработка на предварителната информация;
• технологична част;
• генерален план с подземни и наземни комуникации;
• отопление и вентилация;
• количествено стойностни сметки.
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ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА –
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И ДЕПА ЗА ПРОМИШЛЕНИ, БИТОВИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
ДЕПО ЗА БИТОВИ, ПРОМИШЛЕНИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
ГР. СИЛИСТРА, Р. БЪЛГАРИЯ
Проектът се състои от две части - закриване на старото сметище и изграждане на ново
депо с пет броя клетки и стопански двор. Новопроектираното депо е с обща площ 80.42
дка и е изчислено за 77000 жители с експлоатационен срок 25 години. При разработката на проекта са използвани модерни технологии и материали, прилагани в Европейския съюз.
Изготвените работни проекти съдържат документация по всички части съгласно изискванията за участие в европейски търг за строителство по програма “ISPA”.
Обхватът на дейности, изпълнени от ЕНЕРГОПРОЕКТ АД, включва следното:
• проучване на съществуващата площадка;
• геоложки и хидроложки проучвания;
• вертикална планировка и пътища;
• електрическа част, КИП и А;
• организация на строителството;
• авторски надзор;
• геодезическо заснемане и обработка на предварителната информация;
• технологична част;
• генерален план с подземни и наземни комуникации;
• отопление и вентилация;
• количествено стойностни сметки.

80

1407 София, бул. Джеймс Баучер 51
тел.: 02 960 78 00, факс: 02 866 89 51
www.energoproekt.bg, e-mail: office@enpro.bg

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА –
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И ДЕПА ЗА ПРОМИШЛЕНИ, БИТОВИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ
ГР. ВРАЦА, БЪЛГАРИЯ
През 2001 г., ЕНЕРГОПРОЕКТ АД, сключва договор с Община Враца за изготвяне на
работен проект за изграждане на пречиствателна станция битови отпадъчни води за
„Реконструкция на механично стъпало” с Qмакс.ч.= 725л/сек. в гр. Враца.
В технологичната схема са проектирани:
• отбивна шахта;
• входна шахта с маслозадържател;
• груби и фини решетки;
• пясъкозадържател с аериране и маслозадържане;
• изготвените работни проекти съдържат документация по всички части съгласно изискванията за участие в европейски търг за строителство по програма “ISPA”.
Обхватът на дейности, изпълнени от ЕНЕРГОПРОЕКТ АД, включва следното:
• проучване на съществуващата площадка;
• геоложки и хидроложки проучвания;
• вертикална планировка и пътища;
• електрическа част, КИП и А;
• организация на строителството;
• авторски надзор;
• геодезическо заснемане и обработка на предварителната информация;
• технологична част;
• генерален план с подземни и наземни комуникации;
• отопление и вентилация;
• количествено стойностни сметки.
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НОВИ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Една от основните цели на Енергопроект в тази насока е да предоставя консултации на местни и чуждестранни инвеститори в проекти в областите на нисковъглеродни и безвъглеродни технологии, инженерингови услуги, логистика и регулаторни въпроси. Нашият опит е в разработването и управлението на проекти в сектора - вятърни, фотоволтаични инсталации, инсталации на биомаса,
комбинирано производство на енергия, водна енергия, инсталации на биогаз и управление на отпадъците. Енергопроект се е доказал като консултант на собственици, инвеститори, институции и министерства. Фирмата съчетава уменията на професионалистите
в проектирането, практически опит в изготвянето на електрически централи. Ние подпомагаме нашите клиенти в стратегическите
инвестиционни решения с внимателно и надеждно планиране и преодоляването на пречки и бариери при навлизане на пазара. Ние
разполагаме с широк и опитен екип от специалисти и можем да предложим следните услуги:
• по
 време на фаза проектиране, нашите екипи оптимизират техническия обхват, капиталовите разходи, график и изпълнение
на графика за развитие;
• ние обединяваме практики, като например процеса на опростяване, инженерно остойностяване, сравнителен анализ, за
да осигурим оценка на разходите за покупка и опериране на
централата и графиците за изпълнение. Работейки с нашите
партньори, ние можем да осигурим пълни услуги-строителство
до ключ и оперативен мениджмънт.
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НОВИ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
КОГЕНЕРАЦИЯ НА ГОРИВНА БАЗА БИОГАЗ
ПРОЕКТ BIG EAST
ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА В БЪЛГАРИЯ – ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ „ИНТЕЛИГЕНТНА ЕНЕРГИЯ ЕВРОПА”
Проекта BiG>East (EIE/07/214), се подпомага от Европейската
Комисия по Програма „Интелигентна Енергия - Европа”.
Страни-експерти по Проекта са Германия, Австрия и Дания, които разполагат със значителен брой действащи централи за биогаз и с голям опит в планирането, конструирането и поддръжката
на такива централи.
Целта на BiG>East е да се популяризират възможностите за преработка на органичните селскостопански отпадъци, утайките от
пречиствателните станции и органичните битови отпадъци, които
представляват сериозен проблем в много райони от Източна Европа.
През последните няколко години в България се наблюдава засилен интерес към проекти, касаещи производството и използването на биогаз. България разполага с добра инфраструктура и
подходяща рамка за управление на отпадъците.
Системата за разделно събиране и рециклиране на отпадъците в България все още не функционира достатъчно добре, поради което
голяма част от биоразградимите отпадъци попада в сметищата.
Производството на биогаз е ефективна мярка за намаляване зависимостта на България от вноса на изкопаеми горива и освен това
представлява ефективно средство за ограничаване емисиите на метан и на други вредни газове, оказващи неблагоприятно въздействие върху околната среда.
Един от основните приноси от производството на биогаз е, че чрез анаеробно биологично третиране на животински тор се създава
възможност за намаляване на количеството отделен азот от оборския тор и по този начин се ограничава замърсяването на почвата
с нитрати.
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НОВИ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ОПИТ КОГЕНЕРАЦИЯ, ТОПЛИВНАЯ БАЗА – БИОГАЗ – ПРОЕКТ BIG EAST

Производството на възобновяема енергия, в това число на биогаз, оказва принос и върху социалния и икономически сектор на държавата - създава се възможност за разкриване на нови работни места и за бъдещо развитие на селските райони в страната.
Интересът към производството на биогаз от органични отпадъци все повече се засилва през последните години. Понастоящем, потенциалните суровини за производство на биогаз се използват непълноценно. Селскостопанската структура и нейното развитие са
благоприятни за производство на биогаз. Най-обещаващите региони за планиране на биогаз централи в България са Североизточен,
Северен централен и Южен централен.
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НОВИ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ВЕТРОГЕНЕРАТОРНИ ЦЕНТРАЛИ
Известно е, че по-голямата част от традиционно произвежданото
електричество е продукт на термалната енергия. Този метод за
добив на енергия допринася за натрупването на големи количества C02 в атмосферата. Нашите изчерпаеми ресурси (въглища,
нефт и други) се изразходват, а околната среда се замърсява.
Но вятърът е чист и вечен, ветровите енергийни системи никога
няма да изразходват ограничените ни ресурси, няма да се генерира C02, да се вреди на хората и да се унищожава природата.
В тази сфера ЕНЕРГОПРОЕКТ има следните разработки:
• Предварителна оценка на околната среда и вятърната енергия
за 10 MW проект за вятърна енергия в Бургас, изпълняван от
JICA, Япония, 2004-2005 г.
Оценката е изготвена в Енергопорект в пълно съответствие с
нормативната база и изискванията на инвеститора.

• Ветропарк - с. Царевец, 48MW
Разработен е идеен проект и се очаква доклад за оценка въздействието върху околната среда.
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НОВИ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ВЕТРОГЕНЕРАТОРНИ ЦЕНТРАЛИ
• Ветропарк - с. Крушари, 52 MW
Вятърни турбини за производство на електроенергия ще бъдат изградени в община Крушари. Разработен е идеен проект и се очаква доклад за оценка въздействието върху околната среда.

• Проект „Норекс” – 177MW
Ветроенергийният парк представлява общ комплекс с капацитет
177МВ, разположен в пет землища в община Вълчи дол. Разработен е идеен проект и се очаква доклад за оценка въздействието
върху околната среда.
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НОВИ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ
Земята получава за 20 дни повече енергия, отколкото енергията,
съдържаща се в цялото количество органични горива (въглища,
нефт и газ) в недрата й. Въпреки огромните ресурси, слънчевата енергия има много по-ниска интензивност (концентрация) в
сравнение с конвенционалните енергоизточници. Това означава,
че за получаване на определена мощност е необходимо големи
площи от земната повърхност да се покрият с активни (абсорбиращи) елементи. Така например, система за термично преобразуване на слънчева радиация в електрическа енергия изисква
около 1 км2 за получаване на електрическа мощност от 20-60
МW. Това ни стимулира да проектираме и изграждаме слънчеви
фотоволтаични централи за нас и за наши клиенти.
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ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ

• Геоложка база, гр. Долни Дъбник - инсталирана мощност 5,95MW
На терена ще се инсталират близо 6 МВ фотодсолари генератори. Ще се използват около 170 дка
за изграждане на ФВЦ. Налична 20 кV линия и трафопост. Оптимално разположение по отношение на експлоатационни разходи - ангажиране на квалифициран персонал, охрана, обезопасяване, прилежащи комуникации.

• Инохем, с. Калояновец - инсталирана мощност 5MW
Върху старата кариера за каменодобив, с благоприятен за фотоволтаици, южен склон ще се изгради централа с генерираща мощност 5 MW

• Винпром, гр. Сухиндол
Върху свободни площи от 12.5 дка, без да се пречи на винопроизводството, ще се изградят покривни фотоволтаични генератори с капацитет 1 MWh.
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УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

Направление Устройствено планиране е ново в структурата на
ЕНЕРГОПРОЕКТ АД. Включва специалисти архитекти и инженери, извършващи дейности, свързани с изработването на устройствени схеми и планове, както и проучвателна и консултантска
дейност в областта на градоустройственото планиране. Отделът
работи в сътрудничество с останалите направления в структурата на ЕНЕРГОПРОЕКТ АД. За много обекти процесът на проектиране се предхожда от извършване на необходимите устройствени
процедури по промяна на предназначението и урегулиране на
поземлен имот, и изработване на план за застрояване или промяна на действащия план за регулация и застрояване за урегулираните поземлени имоти.
Отделът се занимава с решаване на градоустройствени проблеми и задачи за имоти в или извън границите на урбанизираните
територии. Това включва дейности по проучване на конкретния
имот, установяване на предназначението, начина на ползване и
други градоустройствени параметри, набавяне на необходимата
информация.
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УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

На базата на това проучване се извършва анализ и оценка на
инвестиционните възможности и се изработва устройствен план,
в който се залагат оптималните показатели за всеки конкретен
случай. Отделът извършва консултации по устройствени проблеми и въпроси, свързани с регулацията и застрояването на поземлените имоти, както и на възможностите за реализиране на
инвестиционни намерения за даден имот.
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