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ПЪТНА КАРТА ЗА
„ГЛОБАЛЕН ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД 2050“
Проф. д-р инж. Христо Василев,
Маг. инж. Антон Тодоров,
Маг. инж. Николай Беров
ВЪВЕДЕНИЕ
CO2 емисиите от икономическата дейност на човечеството са причина за глобално покачващите се температури, като последните изследвания и прогнози недвусмислено показват, че
ако се запази съществуващата глобална енергийна политика с преобладаващо развитие на
фосилната енергетика до 2050 г., е възможно покачването на средната годишна температура
на земята да надхвърли 2.5°-3°C. Това би довело до катастрофални последици и значително
увеличение на екстремни и разрушителни природни явления. Пътната карта за „Глобален
енергиен преход 2050“ разглежда алтернативни сценарии за намаляване на CO2 емисиите,
свързаните с това конкретни необходими мероприятия и очакваните температурни промени.
На Фиг.1 са представени три сценария за
нарастване на глобалните емисии до 2050
г. Експертите по климата доказват, че ако
глобалните кумулативни емисии от СО2
след 2015 година не надхвърлят 790 Gt, то
с вероятност 66% нарастването на температурата на земята няма да превиши 2°С.

ИЗЛОЖЕНИЕ
През декември 2015 година беше
подписано Парижкото споразумение за
климата. Съгласно споразумението, глобалните емисии от СО2, трябва да се
ограничат до такива количества, че
нарастването на средната годишна температура на земята да не надхвърля 2°С към
2030 година.

Фиг. 1: Кумулативни емисии от СО2 в Gt (Източник: IRENA – GLOBAL ENERGY TRANSFORMATION -2018)
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Ако се запази съществуващата глобална
нергийна
политика
с
пробладаващо
развитие на фосилната енергетика, към
2037 година, емисиите ще превишат 790 Gt
и към 2050 година ще достигнат кумулативна стойност от 1230 Gt, като
годишните емисии на СО2 са 38.8 Gt. Това
ще доведе до нарастване на средната
годишна температура на земята с 2.6-3°С.
За да се постигне целта от 2°С, кумулативните емисии трябва да се намалят с
470 Gt, а годишните емисии да бъдат
намалени с 25.1 Gt и досигнат стойност от
9.7Gt. За да се ограничи нарастването на
температурата до 1.5°С с вероятност 50%,
то годишните емисии към 2050 година
трябва да достигнат 0 Gt.

викателство. В същото време климатичните промени задължават човечеството да
ограничи чувствително емисиите от СО2.
Естествено възниква въпросът: Възможно
ли е всичко това да се случи?? ДА!!!
Наличните енергийни технологии (за енергийна ефективност, производство, съхранение, пренос и др.) позволяват да се
осигурят допълнителните количества енергия и същевременно се огарничат емисиите на СО2 съгласно Парижкото споразумение. В Таблица 2 са представени
относителните енергийни разходи MWh /
жител на първична енергия, на крайно
енергийно потребление, на консумацията
на електрическа енергия. Също така са
представени и относителните емисии в t
СО2/ жител.

В момента около 1.2 млрд. души (Африка,
Индия и др.) нямат достъп до електрическа
енергия. На Таблица 1 е представена
прогнозата на ООН за нарастване броя на
населението на земята до 2100 година.

Таблица 2.
№ Описание

на показателя

Таблица 1. Кумулативни емисии от СО2 в Gt
Година

2017

2030

2050

2100

Население на
земята в млрд.
души

7.6

8.6

9.8

11.8

Нарастване
спрямо
предходния
период в млрд.
души

-

1

1.2

2017

2030

2050

цел

цел

1.

Относително
потребление на
първична
енергия

MWh/жи
тел

18.4

16.9

14

2.

Относително
крайно
енергийно
потребление

MWh/жи
тел

12.9

12.0

9.7

3.

Относителна
консумация на
електрическа
енергия

MWh/жи
тел

2.8

̴ 3.0

4.2

4.

Относителни
емисии на
СО2

tCO2/
жител

4.34

2.56

0.99
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Липсата на електричество е причина за
неконтролируемата раждаемост, високата
смъртност, епидемии и др. Новите енергийни технологии (вятърни и PV централи,
буферни батерии и др.) създават условия
до 2030 година всички жители на земята да
имат достъп до електричество. Отчитайки
нарастването на населението до 2030 с 1
млрд + 1.2 млрд, които се очаква да получат достъп до електричество се получава,
че за период от 13 години трябва да се
осигури допълнително електричество за
2.2 млрд. души. В енергийната история на
човечеството не е имало такова предиз-

Дименсия

Това е изходната позиция от която е
разработена пътната карта за „Глобален
енергиен преход 2050“. На Фиг.2 е
представено
очакваното
годишно

3

намаление на емисиите от СО2 към 2050
година от 35 Gt през 2022 до 9.7 Gt през
2050. Това увствително намаление се
дължи
синергичното
действие
на
възобновяемата енергия – 41% и

енергийната ефективност 40%. Найзначими ще бъдат намаленията на
емисиите
в
елктроенергетиката
и
транспорта.

Фиг. 2: Очаквано годишно намаление на емисиите от СО2 към 2050 г. в Gt (Източник: IRENA - GLOBAL
ENERGY TRANSFORMATION -2018)

На Фиг.3 е представена
консумация на първична
глобален мащаб в EJ/гoд.

годишната
енерия в

На Фиг.4а е показано изменението на
глобалната крайна годишна енергийна
консумация за различните енергоносители
в PJ/год.

1 EJ = 1018 J , 1 EJ = 280 TWh

1 PJ = 1015 J , 1 PJ = 0.28 TWh

Към 2015 година глобалната консумация
на първична енергия е около 500 EJ или
140000 TWh. Ако се запази глобалната
енергийна политика реализирана до
подписването на Парижкото споразумение
(2015 год), то глобалната консумация през
2050 ще бъде 700 EJ, при това само с 27%
ВЕИ. Прилагайки механизмите на пътната
карта за „Глобален енергиен преход 2050“,
към 2050 г., глобалната консумация на
първична енергия ще бъде 490 EJ от които
66% от ВЕИ.

На Фиг.4б е показано нарастването на
генерираната електрическа енергия в
TWh/год. След 2015 година използването
на
въглища
за
производство
на
електрическа енергия постепенно намалява и към 2050 клони към 0. Чувствително
е увеличението на електрическата енергия
произведена от слънце и вятър. На Фиг.4в
е показано нарастването възобновяемите
генериращи мощности от 1600 GW през
2015 до 16000 GW през 2050 т.е
десетократно увеличение. Най-значимо е
нарастването от слънце и вятър.
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Фиг. 3: Глобална годишната консумация на първична енергия (Източник: IRENA - GLOBAL ENERGY
TRANSFORMATION - 2018)

Фиг. 4а , 4б, 4в: Изменението на глобалната крайна годишна енергийна консумация за различните
енергоносители (Източник: IRENA - GLOBAL ENERGY TRANSFORMATION - 2018)

1.8% до 2015 трябва да достигне 2.8%
след 2015. На Фиг.5б е представен
относителния дял на възобновяемата
енергия в %, като целта е да достигне 65%
през 2050. Най-значително е нарастването
на електрическата

На
Фиг.5а
е
показано
годишното
нарастване на относителния дял на
възобновяемата енергия. За да могат да се
постигнат целите, заложени в Парижкото
споразумение, годишното нарастване от
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енергия, следствие електрификацията на
сектор
„Топлинна
енергия“
чрез

въвеждането на топлинни помпи и
електрификацията на сектор „Транспорт“.

Фиг. 5а и 5б: Годишно нарастване на относителния дял на възобновяемата енергия (Източник: IRENA GLOBAL ENERGY TRANSFORMATION - 2018)

На Фиг.6а е представено глобалното
нарастване
на
консумацията
на
електрическа енергия от 20000 TWh - 2015
до 41000 TWh – 2050. На Фиг.6б е показано
изменението на глобалното крайното
енергийно потребление в индустрията и
сградния фонд. Въпреки увеличаващото се

население на земята, крайното енергийно
потребление в тези два сектора намалява
до 2050 с около 10000 PJ/год. На Фиг.6в е
показано
изменението
на
крайното
енергийно потребление в транспорта. Към
2050 година има намаление с около 13000
PJ/год.

Фиг. 6а, 6б, 6в: Представено глобалното нарастване на консумацията на електрическа енергия в бита,
индустрията и транспорта
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На Фиг.7 е показано намалението на
потреблението на фосилните енергоносители. Намалението към 2050 г. е следното:
 въглища - 108 EJ / год т.е. около 5
пъти



петрол - 128 EJ / год т.е. около 3
пъти
природен газ - 88 EJ / год т.е.
около2 пъти

Фиг. 5: Очаквано намаление на потреблението на фосилни енергоносители (Източник: IRENA - GLOBAL
ENERGY TRANSFORMATION - 2018)

На Фиг.8 са представени очакваните
изменения на относителните емисии на
СО2 на страните в света с най-голям дял
на емисии. Интерес представлява енергийната политика на Индия, която съгласно

Парижкото споразумение ще има 7 кратно
намаление
на
емисиите
спрямо
референтния сценарий.

Фиг. 8: Очаквани изменения на относителните емисии на СО2 на страните в света с най-голям дял на емисии
(Източник: IRENA - GLOBAL ENERGY TRANSFORMATION - 2018)
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На Фиг.9
е представено крайното
енергийно потребление в транспорта.
Възобновяемата енергия нараства от 4%

Фиг. 9: Kрайно енергийно
TRANSFORMATION - 2018)

потребление

в

през 2015 на 58 % през 2050. Най-голям
дял във възобновяемата енергия има
електричеството – 28%.

транспорта

На Фиг.10 са представени нарастванията
на превозите с около 110% запериода
2015-2050. Въпреки това крайното потребление през 2050 г. е с около 11% по-ниско
с около 11% спрямо 2015. Електромобилите се очаква да достигнат 965
милиона през 2050. Емисиите на СО2 се
намаляват около 2.5 пъти, а необходимите
инвестиции за декарбонизация на транспортния сектор са $ 14.2 трилиона за
периода 2015-2050.

(Източник:

IRENA

-GLOBAL

ENERGY

На Фиг.11 е показано изменението на
енергийното оборудване в сградния фонд
към 2050 година. Най-голямо нарастване
се очаква в топлинните помпи от 20
милиона (2015) до 253 милиона (2050).
Емисиите от СО2 се намаляват с Gt, а
необходимите инвестиции са $ 39.6
трилиона.

8

Фиг. 10: Нарастване на превозите за периода 2015- 2050 (Източник: IRENA – GLOBAL ENERGY
TRANSFORMATION - 2018)
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Фиг. 11: Изменение на енергийното оборудване в сградния фонд към 2050 (Източник: IRENA - GLOBAL
ENERGY TRANSFORMATION - 2018)
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На Фиг.12 е показано изменението на
крайното
енергийно
потребление
в
сградния фонд. През 2050 година сградния
фонд ще изразходва около 13000 PJ/год
по-малко енергия в сравнение с 2015..

Относителния дял на възобновяемата
енергия ще достигне 77%, при 48%
електрическа енергия т.е. електрификация
на отопление-охлаждане и топла вода.

Фиг. 12: Изменение на крайното енергийно потребление в сградния фонд (Източник: IRENA - GLOBAL
ENERGY TRANSFORMATION - 2018)
На Фиг.13 е показано изменението на крайното
енергийно потребление в индустриалния сектор,
като през 2050 година потреблението нараства с
около 10000 PJ/год спрямо 2015. Делът на
възобновяемата енергия нараства от 14% на 63%.

Най-значимо нарастване в енергийното оборудване е в соларните термични колектори, около
3000 пъти. Емисиите от СО2 се намаляват с около
47%, а необходимите инвестиции са $5 трилиона.

Фиг. 13: Изменение на крайното енергийно потребление в индустриалниясектор (Източник: IRENA - GLOBAL
ENERGY TRANSFORMATION - 2018)
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На Фиг.14 е представено глобалното нарастване
на производството на електрическа енергия с
около 90 % през 2050 спрямо 2015, като
възобновяемата
енергия
достига
85%.

Производството от АЕЦ към 2050 е 4% от
глобалния електроенергиен микс. Най-голям дял
имат вятърните и PV централи, съответно 36 22%.

Фиг. 14: (Източник: IRENA - GLOBAL ENERGY TRANSFORMATION - 2018)
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На Фиг.15 е показано нарастването на
потреблението на електрическа енергия.
Нарастването 2050/2015 е повече от 2
пъти. Показани са данни за очакваните
инсталирани мощности към 2050 за
различните ВЕИ. За PV централите се

очаква да бъдат инсталирани 7122 GW!!!
При ефективност на централите 24% след
2028 година, необходимата площ за
инсталиране на 7122 GW e около 80000 км2
т.е. 0.05% от земната суша. Намалението
на емисиите от СО2 е повече от Gt.

Фиг. 15: Глобално нарастване на производството на електрическа енергия (Източник: IRENA - GLOBAL
ENERGY TRANSFORMATION - 2018)

На Фиг.16 са представени кумулативните
инвестиции за постигане на целта от 20 С
съгласно пътната карта за „Енергиен
преход 2050“. Необходимите годишни
инвестиции представляват около 2% от
годишния кумулативен GDP. Също така са
представени и необходимите инвестиции
за
реализирането
на
референтния
сценарий. Разликата е $27 трилиона, но
разглежданият
вариант
има
голям
социално-икономически ефект.

На Фиг.18 е представено нарастването на
работните места в секторите възобновяема енергия и енергийна ефективност.
Към 2030 година общият брой работни
места в двата сектора ще бъде окол 49
милиона, а към 2050 – 28 милиона.
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Фиг. 16: Нарастване на потреблението на електрическа енергия (Източник: IRENA - GLOBAL ENERGY
TRANSFORMATION - 2018)
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Фиг. 17: Кумулативни инвестиции за постигане на целта от 20 С съгласно пътната карта за „ Енергиен преход
2050“ (Източник: IRENA – GLOBAL ENERGY TRANSFORMATION - 2018)

Фиг. 18: Нарастване на работните места в секторите възобновяема енергия и енергийна ефективност
Източник: IRENA - GLOBAL ENERGY TRANSFORMATION - 2018)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

практическото достигане на въглеродно
неутрална глобална икономика.

С навлизането на съвременните технологии в областта на ВЕИ и енергийната
ефективност, както и комерсиализацията
на постиженията и иновациите в областта,
се очаква обособяването на изцяло нови
индустрии, променящи качеството на живот и енергийните нужди на човечеството.
Тези технологии осигуряват икономически
достъпни
алтернативи
за
електропроизводство и високоефективно потребление, като предоставят възможност за
драстично намаление на емисиите CO2 и

ЛИТЕРАТУРА
[1] IRENA - GLOBAL ENERGY TRANSFOR-MATION
– A ROADMAP TO 2050 -2018
[2] IRENA - COST-COMPETITIVE RENEWABLE
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МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ, ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И
МОНИТОРИНГ НА ВЪЗДУШНИ МРЕЖИ ЗА ВИСОКО
НАПРЕЖЕНИЕ
Доц. д-р. инж. Стоян Божков,
Проф. д-р инж. Валери Младенов

ВЪВЕДЕНИЕ
През последните години се поставят все по-високи изисквания към съществуващите
електропреносни системи, по отношение на висока надеждност и качество на
електроснабдяването при все строго регламентирани разходи. В тази динамична
обстановка все по-трудно става вземането на решение за изграждане на нова преносна
инфраструктура или инвестирането в нова технология, посредством която би могло да
се оптимизират, както капиталовите, така и ремонтните разходи при същевременно
повишаване на преносната способност и качеството на снабдяване с ел. енергия. Поради
тази причина все по актуален става въпросът с въвеждане на нови методи и технически
решения за контрол и мониторинг на електропроводите. Чрез тях се цели, посредством
своевременно и надеждно визуализиране на потенциални проблемни участъци от една
страна, да се повиши сигурността на снабдяване, а от друга чрез осъществяване на
динамичен мониторинг, съобразявайки се с факторите на околната среда, да се повиши
преносният капацитет на съществуващите линии при минимални разходи за
реконструкция. Докладът е структуриран по следния начин. В първа част е направен
анализ на състоянието на проблема, набелязани са възможните тенденции за развитие.
Във втората част е направен преглед на основните методи за контрол и мониторинг
използвани към настоящият момент в България. В третата част са разгледани
достиженията, методите и техническите решения използвани в Европа, по света и в
България. Представени са примери с реализирани практики. В последната част на
работата са дадени насоки и препоръки за развитие и модернизация.
1. СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА
През последните 3-5 години в цял свят се
наблюдава повишение в товаровите
профили на енергопреносните мрежи. Това
явление неминуемо ще окаже влияние и на
Българката електропреносна мрежа като
част от общата европейска и трансконтинентална енергийна система. Към
настоящият момент за България, чиято
електропреносна система схематично е
визуализирана на Фиг.1, обновяването на
старите електропроводи и изграждането на
нови е съпроводено с два сериозни
проблема – необходимост от големи
капиталови инвестиции и трудности при

отчуждаване на земята за стъпки на
стълбовете и осигуряване на сервитутни
зони при изграждане на нови електропроводи. Възможните решения в перспективен план са свързани с повишаване
използваемостта на електропроводите по
отношение на натоварването, чрез изграждане на системи за ефективен динамичен
мониторинг, при осигуряване на точна и
актуална информация за техническо състояние на използваните съоръжения,
текущото им натоварване и метеорологични условия на работа.
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Фиг.1. Схема на електропреносната мрежа за високо напрежение в България

2. АНАЛИЗ НА МЕТОДИТЕ ЗА КОНТРОЛ,
ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И
МОНИТОРИНГ, ИЗПОЛЗВАНИ В
БЪЛГАРИЯ

на прегледите на въздушните линии с
обхождане зависи от местните условия, от
важността и предназначението на конкретната линия и се определя от
отговорника за техническата експлоатация
на енергообзавеждането на предприятието
При ръчна наземна проверка, всяка секция
от електропровода и неговата сервитутна
зона се инспектира от наряден екип за
проверка, при която се откриват и записват
препятствията по протежение на електропровода, въз основа на които да се оцени
неговото състояние. За визуална оценка на
структурните елементи се използват найчесто: бинокли, камери или визуално
наблюдение с невъоръжено око. Обикновено визуалната оценка е достатъчна за
повечето инспекции по отношение на
растителност, състояние на изолаторни
вериги, разрегулиране на проводниците,
общо състояние на стълбовете, техните
фундаменти и др. В не малко от случаите
обслужващият персонал, който извършва
наземната инспекция, трябва да се изкачи
на стълба и да извърши на място огледа.
Някои характерни явления, като частични

2.1. Контрол и техническа поддръжка
При поддръжката се извършват дейности,
които имат за цел да удължат активния
живот и доброто състояние на оборудването. Дейностите по поддръжката, в найобщият случай обхващат:
 Дейности
по
поддръжка
на
стълбовете с прилежащата им
арматура;
 Дейности по поддръжка на въздушната електропреносна линия;
 Дейности
по
контрол
на
растителността и осигуряване на
сервитутната зона.
Тези дейности в преобладаващата си част
се реализират посредством извършване на
обходи. При тях посредством обхождане
на електроповода и наблюдение на място
от
експлоатационен
или
ремонтен
персонал се извършва диагностициране на
проблемните или аварийни участъци от
електропреносната линия. Периодичността
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коронни разряди, водят до характерни
звуци, които се установяват слухово или се
използва антена с радиоприемник, чрез
който се установяват наличните специфични радиосмущения. Крайният резултат
от инспекцията завършва с надлежно
попълнен обходен лист съдържащ: номер
на стълба, междустълбие, брой фази и
наличие или отсъствие на открити дефекти
по елементите на проверката, сред които:
Фундаменти и основи: наличие на
разликата между вертикалните коти на
разделните фундаменти в мястото на
закрепването на стълбовете с нормираните стойности. Диагностицира се
наличие на луфтове между петите на
стълбовете и фундаментите;
Заземители:
наличие
на
корозия,
разхлабени връзки и прекъснати шини;
Състояние на стълбовете: наличие на
наклон над нормирания, липса на болтове
и гайки, цялост на отделните елементи на
стълба, състояние на заваръчните шевове
и съединения.
Съединения: проверяват се размерите на
съединителите, наличие на изкривявания,
пукнатини,
корозия
или
следи
от
механични повреди;
Изолаторни
вериги:
наличие
на
обгаряния, наличие или отсъствие на
пукнатини и намален брой изолатори в
изолаторната верига;
Виброгасители: отсъствие на виброгасител на фаза или разрегулиран на
място.
Проводници: наличие на наранени или
разплетени проводници, закачено чуждо
тяло или разрегулиран с променен провес.
Мостови връзки: наличие на нагар или
прекъсната връзка.
Основният недостатък тук при разгледаните методи е наличието на труднодостъпни места, както и в повечето случаи
и недобрата визуализация на наблюдавания елемент. В редица случаи точното
определяне на проблемните места зависи
от добросъвестността и опита на инспектиращите,
което
прави
инспекцията
субективна, скъпа и неефективна. Ефектът

от такъв мониторинг
стандартизация.

е

труден

за

2.2.Мониторинг
През последните години започна масово
внедряване на цифрови защити за защита
на електропроводите и електрическите
съоръжения от аварийни режими и
претоварване, което представлява първа
стъпка в изграждането на т.н. интелигентни
енергийни мрежи. Въведени и изградени са
SCADA (Supervisory Control And Data
Acquisition)
системи,
представляващи
съвкупност от апаратно-програмни средства, даващи възможност за анализ и
управление на параметрите на електропреносната система от човека. В контролния център на SCADA системата се извършва централизирано наблюдение и
контрол на състоянието на обектите и обработката на алармите, като информацията се предава по компютърна мрежа,
покриваща големи разстояния. На базата
на получената информация от отдалечените станции, автоматично или чрез
оператор, се изработват управляващи
команди, които се изпращат обратно към
отдалечените
устройства.
Основните
функции тук, свързани с контрола и
управлението
на
електропреносната
система са:
 Подготовка на информацията и
изпращане
на
същата
към
централния диспечерски пункт и
съхраняването и в база от данни.
 Онагледяване на получената в
пункта информация върху екрани
на компютърна система.
 Събиране на информация за
текущото състояние на технологичните съоръжения и стойности
на технологичните параметри.
 Изпращане
на
управляващите
команди от диспечерите към
обектите и контрол на тяхното
изпълнение.
Обща характерна особеност е реализирането основно на статичен мониторинг
на наблюдаваната енергийна система.
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Разработен е 10 годишен план за развитие
на електропреносната мрежа в България, с
набелязани основни приоритети за реализиране през периода 2017-2026г. Във
връзка с водещите водещите принципи
залегнали в плана, а именно сигурност на
снабдяване, интеграция с вътрешният и
външният пазар и не на последно място
повишаване на ефективността при преноса
на електрическа енергия, както и с цел
подобряване управлението и мониторинга
на елементите от електроенергийната
система са предприети действия за
развиване на автоматизираната система за
управление и оптичната комуникационна
мрежа с прилежащата инфраструктура.
Предвидени са технически дейности, които
в края на периода ще доведат до
изграждане на "опорни" пунктове с
техническите средства за дистанционно
управление и осъществяване на пълен
мониторинг на генериращите източници [5].

това, че съвременните мини-самолети и
дронове имат все по-добри характеристики
и показатели за ефективност като: възможност за полет при умерен дъжд и
влошени ветрови условия; таван на
полетите до 2000м. надморска височина,
продължителност на полетите от 30 мин до
2 часа при товароносимост до 3 кг.
Така в [4] се предлага използването на безпилотен летателен самолет с монтиран на
крилото фотоапарат Nikon D810 с
параметри на камерата: фокусно разстояние 50 мм, сензор CMOS, 35.9 мм 24.0 мм, 7360 - 4912 пиксела, размер на
пиксела 4.88 ∝m. При обследването е
извършена ниско-височинна фотография
на коридора на електропровода, като
изображенията са заснети и записани на
файл при фиксирани GPS координати.
3.2. Използване на инспектиращи роботи
и колички
Инспектиращият робот на линии за пренос
на електроенергия е нов тип техническо
средство за откриване и проверка на
механични/ електрически повреди в
системи за високо напрежение (110 kV, 220
kV) и свръх високо напрежение (500 kV или
по-високо). Роботът е оборудван със
сензори, уреди за откриване и апарати за
предаване на данни, и е в състояние да
инспектира без прекъсване на захранването.

3. СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ,
ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И
МОНИТОРИНГ
3.1. Използване на термокамери и
безпилотни летателни апарати
През последните години в Европа и света
все по-перспективно става навлизането и
използването на интелигентни системи за
наблюдение, базирани на използването на
безпилотни летателни апарати снабдени с
камери и/или термокамери, посредством
които
се
извършва
обследване
и
мониторинг на елементи или участъци от
електропроводите на преносните системи
за високо напрежение. Този метод успешно
е внедрен и се прилага в много страни по
света. По време на въздушното проучване
се записват температура на въздуха,
скорост на вятъра, текущо напрежение по
електропровода; заснемат се под различни
ъгли стълбовете, изолаторните вериги,
проводниците, обтяжките, виброгасителите
и останалите елементи на електропровода.
Фиксират се участъци с локално повишена
температура. Прилагането на метода в
съвремието е възможно благодарение на

Фиг. 2. Принципна схема
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3.3. Използване на сензорни системи за
динамичен мониторинг
При тази технология се използват
фиксирани
сензори,
монтирани
на
въздушната линия. Същността на метода
се състои в това, че посредством
използване на датчици, следящи текущото
състояние на линията, в комбинация с
метеорологични станции монтирани по
трасето на електропровода, би се повишил
преносния капацитет на линията, без
необходимост от извършване на сериозни
допълнителни реконструкции по нея.

с над 30°C, по-далеч от допустимите 80°C.
Изменението на температурата на въздуха
варира от -10 до +50°C, с което на практика
се покрива изменението на целият
температурен диапазон от 0 до 100%.
Установява се, че е налице е възможност
за допълнително натоварване на линиите.
В Италия пилотните приложения на тези
системи са реализирани на четири
електропровода:
 Spezia-Vignole 380 kV
 Bargi-Calenzano 380 kV
 Misterbianco-Melilli 220 kV
 Benevento2-Foiano 150 kV
Резултатите от проведените изследвания
са повече от обнадеждаващи. В Италия
много инвестиции се извършват на
съществуващи въздушни линии, чрез
замяната на ACSR проводници с термично
устойчиви и въвеждане на динамични
рейтингови решения. Аналогични методи
са реализирани също така в Дания (от
ELTRA), Колорадо, САЩ (New Century
Energies, Inc.), Портланд, САЩ (Портланд
Генерал Electric) Нова Зеландия и др.
България в това отношение също не
изостава. През последните години ЕСО е
реализирал проект и са направени първи
стъпки към изграждане на система за
динамичен мониторинг на електрпроводите
за
високо
напрежение.
Изградената
система се състои от сензори и
метеорологични станции, монтирани на
електропроводите, комуникационна среда
и специализиран софтуер, инсталиран в
диспечерските центрове. Данните се
предават,
чрез
GPRS
модем
към
сървърите на системата за мониторинг. По
този начин реализирана, системата на
база състоянието на електропроводите и
съответните климатични условия динамично пресмята и анализира, чрез
специализирани алгоритми, каква е в
реално време максималната преносна
възможност. Така през периода 2011 г.2012 г. е въведена система за мониторинг
на общо 47 електропровода, в цялата
страна, в четирите териториални диспечерски управления на Енергийният
Системен Оператор (ЕСО), като броят

Първата разработена технология в реално
време е създаден от Murray W. Davies и се
състои от датчик за температура, метеорологична станция, приемо-предавателен
приемник, SCADA система и компютърна
система с разработен софтуер за отчитане
термичното натоварване на линията.
Според [1-3], с относителни малки
конструктивни промени, които биха увеличили с 10-15% преносната способност на
мрежата, в комбинация с със сензорни
системи за динамичен мониторинг, може
да се постигне 20-25% увеличение на
капацитета на линията при това при
поддържане на висока експлоатационна
надеждност.
През 2008г. белгийският енергиен оператор
ELIA, въвежда динамичен мониторинг на
линия 400kV, посредством използване на
сензори, производство на Ampacimon.
Данните от мониторинга, проведен през
периода юли 2008г. – ноември 2009г. показват, че действителният преносен
капацитет на линията е с 25 % по-висок
спрямо използваните стандартни методи
за мониторинг. Аналогични изследвания са
проведени от френския енергиен преносен
оператор RTE, в района на Bretagne,
западна Франция, както и от немският
енергиен
оператор
Amprion
GmbH.
Обработката на получени резултати от
двугодишно наблюдение показват, че
температурата на проводника на изследваните линии за 30% от времето е с
под 10°C и само 10% от времето тя е била
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обхванати електропроводи по райони
териториални диспечерски управления е :
 ТДУ „Изток” – 14 електропрпвода,
 ТДУ „Запад” – 11 електропровода,
 ТДУ „Север” – 8 електропровода
 ТДУ „Юг” – 14 електропровода.
Крайният постигнат резултат е повишаване
на натоварването на голяма част от
наблюдаваните електропроводи с около 20
процента над първоначално статично
изчислените стойности. По този начин България става единствената страна на
Балканският полуостров реализирала макар и частично този нов различен вид
мониторинг. В изпълнение на [5] предстоят
мероприятия за модернизация и понататъчно развитие на този вид мониторинг, с използване на по нови видове
сензори, мощни сървърни и комуникационни системи.

намали времето за отстраняване на
аварии.
2. Внедряване на система за динамичен
мониторинг.
− Чрез цялостно внедряване на система за
динамичен мониторинг с използване на
съвременни сензори, както на системни,
така и на междусистемни електропроводи,
би могло да се осигури наличие на
свободен преносен ресурс (с над 25%)
който да даде възможност за увеличаване
преносния капацитет на линиите, без
извършване на значителни капиталови
разходи, при цялостно повишаване на
надеждността на енергийната система.
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оперативно време и извънредни разходи,
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възникване на аварийният режим/ на
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елементи, с което ще се намали честотата
на непредвидените аварийни откази и
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thermal ratings for optimizing transmission line
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Electric Delivery Smart Grid Program.
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ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ И
НАЦИОНАЛНАТА ЕНЕРГЕТИКА
проф. д-р инж. Бончо Бонев

ВЪВЕДЕНИЕ
На редица международни форуми бе възприето, че нарастващата концентрация на СО2 в
атмосферата води до т.н. „глобално затопляне“. В нази връзка бяха подписани
международни споразумения и приети нормативни документи за ограничаване на
емисиите от СО2. България, като член на ЕС, е сред водещите страни в света в процеса
на декарбонизация на атмосферата. В материала са представени: негативните
последствия от тази политика върху националната ни енергетика, обосновано е
несправедливото разпределение на усилията за „редукция на СО2“ между страните в
света и са дефинирани насоки за търсене на приемливи решения. Република България
като страна лоялен член на ЕС и страна, желаеща да покаже съпричастност при
решаването на световните климатични и екологични проблеми, участва в подписването
на заключителните документи от състоялите се по този повод международни форуми
(Киото, Париж, Катовице и др.). Същевременно в процеса на изпълнение на поетите
според споразуменията ангажименти се констатира изключително високата (непосилна)
цена, която трябва да бъде заплатена. Тази висока цена се определя основно от
спецификата в структурата на енергогенериращите ни мощности, от икономическите
ни стандарти и стандарта на живот на населението в страната. В създалата се сложна
обстановка се опитваме да минимализираме щетите при изпълнение на международните
си задължения.
който той се преразпределя (в количествено отношение) между атмо-сферата
(най-вече като СО2) и в състава на живата
и неживата материя на Земята. Счита се,
че понастоящем цикълът е дабалансиран в
резултат на интензивно изгаряне на
въглеводородни горива, което води до
увеличаващо се съдържание на СО2 в
атмосферата. Като естествено противодействие се предлага ограничаване
използването на тези горива [1, 2, 3, 8, 9]

ЕМИСИИТЕ ОТ СО2 И „ГЛОБАЛНОТО
ЗАТОПЛЯНЕ“
Трябва да се отбележи, че необходимостта
от редуциране на вредните емисии от
работата на ТЕЦ (серни оксиди, азотни
оксиди, прах и др.) до нормативно
определените концентрации не подлежи
на дискусии [11,12].
Дискусионен е все още (в световен мащаб)
въпросът за предизвикваното „глобално
затопляне“, като резултат от нарастващото
отделяне
на
СО2
в
атмосферата.
Привържениците на тази теория считат, че
повишената конентрация на СО2 е в
резултат на човешката дейност и основно
от изгарянето на въглеводородни горива.
Представят изследвания, според които
концентрацията на СО2 в атмосферата от
280 ррm (през 1800 г.) е нараснала с 40%
до 400 ррm (през 2018 г.). Въглеродът
участва в естествен природен цикъл, при

Опонентите на тази концепция припомнят,
че въглеродният диоксид не е нито
единствен, нито основен „парников газ“ и
че 55% от парниковия ефект на Земята се
дължи на водните пари (чиито количества
не можем да контролираме), 35% - на СО2
и 20% на други газове. Въглеродният
диоксид участва в сложни схеми на
движение над земната повърхност, както и
в химични процеси на генерация и
дегенерация (отпадане като самастоятелно
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химично съединение) и в този смисъл
глобалните
количествени оценки са
неточни.

ПОЛИТИКАТА НА ЕС ЗА РЕДУЦИРАНЕ
НА ЕМИСИИТЕ ОТ СО2 И ВЛИЯНИЕТО
ВЪРХУ НАЦИОНАЛНАТА ЕНЕРГЕТИКА

Необходимо е де се припомни, че СО2 е
основен компонент за процеса „фотосинтеза“, жизнено необходим за растенията.
Експоненционално нарастващият брой на
соларните
инсталации
(явяващи
се
хладилници за земната повърхност) и
ограничаваните обеми на СО2 емисии няма
ли да доведат от друга страна до
прекомерно „изстиване“ на Земята?

За страните от Европейския съюз „борбата
с въглеродните емисии“ отдавна не е
въпрос на дискусии, а на стриктно
изпълнение на зададени правила и норми.
Нашата страна участва в т.н. Европейска
система за търговия с емисии (ЕСТЕ). От
2018 год. системата обхваща страните на
ЕС
плюс
Исландия,
Норвегия
и
Лихтенщайн. Всяка страна участничка
изпълнява следните процедури:

Регистрираното увеличение на средногодишните температури може да е резултат от цикличност с по-дълъг период
(каквито са регистрирани в исторически
план) или да се дължи на фактори
различни от засилен „ парников ефект“ .

 Изготвяне на национален план за
разпределение на квотите (1 квота
= 1 тон СО2 емисии);
 Издаване на разрешителни за
емисии от парникови газове на
всяка инсталация;
 Мониторинг,
верификация
(от
оторизиран орган) и докладване на
емисиите;
 Регистър на транзакциите на квоти;
 Контрол
на
изпълнението
и
налагане на санкции.

Възможно е зад обявяването на СО2 като
основен
виновник
за
„глобалното
затопляне“ да стоят мащабни икономически
интереси.
Принудителното
и
преждевременно затваряне на топлоцентралите, работещи на въглища, отваря
огромна ниша за другите познати видове
енергогенериращи мощности (основно
ВЕИ).

Целта на ЕСТЕ е постепенно „свиване“ на
енергопроизводството,
базирано
на
въглища (закриване на енергоблокове)
така, че практичеси най-късно до 2050 год.
то да бъде сведено до 0. Планираното
поскъпване на електроенергията от ТЕЦ ги
прави все по-неконкурентноспособни и
води до тяхното „естествено“ отпадане от
пазара. Плавността и постепенността на
този процес обаче бе нарушена от рязкото
увеличаване на борсовата цена на
въглеродните емисии близо 5 пъти в
рамките на година (от 5 на 25 евро на тон
през 2018 год.).

След като бе „установена“ решаващата
роля на СО2 за негативните климатични
промени, съответно въглеродът (С) бе
номиниран като „най-опасният“ химичен
елемент от Менделеевата таблица. Разви
се съответстваща научна терминология
(“въглероден
отпечатък“,
„въглероден
атлас“, „нисковъглеродна и безвъглеродна
енергетика“,
„въглеродно
неутрални
технологии“ и др.), както и научни разработки и статистически изследвания
детайлизиращи генерацията на СО2.
Въглеродът (пореден № 6 в Таблицата на
Менделеев и атомна маса 12) – елементът,
на който се дължи и т.н. „индустриална
революция“, който има изключително
значение за съществуване и функциониране на живите организми, както и
огромно приложение в промишлеността, в
някаква степен бе сатанизиран.

Представената обстановка се отразява
изключително негативно на енергетиката
ни. Известно е, че близо 40% от годишното
електропроизводство се дължи на ТЕЦ,
изгарящи въглища (основно лигнитни
въглища от басейна „Марица Изток“).
Разходите за СО2 емисии надминаха
сумарно разходите за гориво и за ремонтни
дейности, като по този начин се увеличиха
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почти двойно производствените разходи за
електроенергия.
Включването на разходите за въглеродни
квоти в себестойността на електроенергията води до повишаване на цената й
за крайните потребители, като на
регулирания, така и на свободния енергиен
пазар. Това би довело до обедняване на
населението
(съпътстващи
социални
реакции) и намаляване на конкурентноспособнастта на производствения сектор в
страната.
Намалява
конкурентноспособността и на нашите ТЕЦ в
сравнение с централи от страните в
региона, които не участват в ЕСТЕ.



работни места (и отражението
върху
семействата)
означава
социална катастрофа за целия
регион.
Ускореното
закриване
на
въглищните ТЕЦ пък води до
повишаване
на
цената
на
електроенергията от „националния
енергиен микс“, т.е. ще се увеличи
дела на енергията от скъпите
електроизточници, включително и
вносната електроенергия. Това ще
принуди част от населението
отново да задоволявава енергийните си потребности чрез изгаряне
на твърди въглеводородни горива.
Тогава и реалната „редукция“ на
„СО2
емисиите“
(резултат
от
човешката дейност) става твърде
съмнителна.

От
друга
страна
продаването
на
електроенергия под себестойност води до
нарастващо
задлъжняване
на
ТЕЦ,
декапитализация и предопределен фалит.
Държавната помощ за спасяване на такива
дружества (според правилата на ЕС) е
недопустима.

УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ В ЕМИТИРАНЕТО И БОРБАТА С ЕМИТИРАНЕТО
НА СО2 В АТМОСФЕРАТА

От трета страна закриването на централи,
изгарящи въглища от басейна „Марица
Изток“ е свързано със следните значими
негативни последствия:

Съвсем естествено възниква въпросът до
колко жертвите, които страната (в частност
националната
енергетика)
прави
са
адекватни на очакваните резултати.









На практика ще изгубим енергийната си независимост (т.к.
българските лигнити са единствения значим първичен енергиен
източник за страната), която е
основен елемент на националната
сигурност;
Ще има недостиг на електроенергия
„собствено производство“, особено
в зимния и пиковите периоди, а и
близките 8-10 години не се
„очертават“ адекватни заместващи
мощности;
Отпадането на инерционни блокове
покриващи подвърховата част на
товаровия график се отразява
пагубно по отношение регулиране
на „устойчивостта на ЕЕС“;
В комплекса „Марица Изток“ (минно
предприятие и 4 топлоцентрали)
работят около 15 000 работници,
като заедно
с обслужващите
структури – броят нараства около
25 000 човека. Закриването на тези

Не по-малко важен е и въпросът до колко
страните
солидарно
и
справедливо
участват в решавенето на проблем,
засягащ цялото човечество.
В някаква степен на тези въпроси може да
се отговори при отчитане на следните
обстоятелства:


Общо годишно в света се емитират
36 153 МТ СО2 (за 2017г.). Найголямо количество СО2 (резултат от
човешка дейност) се генерира в
Китай – 9 839 МТ, следван от САЩ
(5 270 МТ), Индия (2 467 МТ) и
Русия (1693 МТ). Страните от
европейския съюз (ЕС28) емитират
общо годишно в атмосферата 3 544
МТ СО2. „Българските емисии“ са 49
МТ, а от балканските страни
рекордьор е Турция (448), следвана
от Румъния (80 МТ) [2, 3, 6];

Първите 4 страни „замърсителики“, на
които се дължат около половината от
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световните емисии на СО2 не са обвързани
в конкретни строги механизми (като ЕСТЕ)
за редукцията им.


абсорбират значителни количества
СО2. До момента няма работеща
международна система, която да
отчита абсорбиращия капацитет на
страните, да насърчава залесяването и това да се отчита при
определяне на ангажиментите на
съответната страна за редукция на
емисиите от СО2 [4,5].

Важна информация, свързана с
„участието“
на
страните
в
„глобалното затопляне“ ни дава
показателят „годишни емисии от
СО2 на човек от населението на
дадена държава“. Очаквано този
показател е висок за по-богатите
държави
(консумиращи
повече
енергия)
и
с
по-малобройно
население. Водач в кази класация е
Саудитска Арабия (19,7 ТСО2/човек
годишно),
следвана
от
САЩ
(16,5ТСО2/човек годишно), Канада
(15,5
ТСО2/човек
годишно),
Австралия
(16,5
ТСО2/човек
годишно). Нашата страна, със
своите 6,3 ТСО2-емисии на човек,
годишно се нарежда даже след
многолюден Китай (7,36 ТСО2/човек
годишно – при население около
1 450 млн.) [4, 6, 7];

Не се отчита генерацията на СО2 в
резултат на разлагане на органични
отпадъци
(неоползотворени
храни,
животински и растителни отпадъци) за
отделните страни. Установено е например,
че около една трета от произведената
храна в САЩ се изхвърля. При разлагането
на органични отпадаци се отделя и метан
(СН4), като парниковия ефект, предизвикан
от 1кg СН4 се равнява на този от 23 кg СО2.


Добра положителна корелационна връзка е
разкрита между „годишните СО2 емисии на
човек от дадена страна“ и „брутния
вътрешен продукт (БВП) на глава от
населението от тази страна. Грубите
съпоставки в това отношение са следните:
„при БВП на човек 100 000 US $ - емисиите
са над 10 Т“, а при БВП – 1 000 US $, те са
под 0,5 Т“. Водещи по замърсяване в тази
класация са хората от страни като
Обединени Арабски емирства, САЩ,
Саудитска Арабия и др. [6,7].
Естествено е да се очаква, че страните,
чиито
жители
са
„най-интензивни
замърсители“ и същевременно разполагат
с добри икономически възможности, да са
водещи и в спасяването на света от
„претопляне“. За съжаление, както се
вижда от представената фактология тази
дейност е предоставена на други страни,
като България с нейната достатъчно
проблемна енергетика.


Естествения консуматор на СО2 е
растителността. Българските гори
(около
4 300 000
ха),
селскостопанските култури и пасищата
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Резултатите от някои разработени
прогностични модели показват, че
[7, 8, 9,10]:
Ако не се провежда специална
„политика на климата“ до 2100
година ще се наблюдава
глобално
повишаване
на
температура от 4,1 до 4,80С (в
сравение с 1800 година, като
повишаването до момента е с
0,60С). Това се дължи на
увеличените СО2 емисии от
изгаряне на изкопаеми горива,
които ще достигнат стойности
от 80 до 170 GТСО2/годишно.
При
продължаване
на
настоящата политика затоплянето ще бъде от 3,1 до3,70С,
дължащо се на емисии от 45 до
70 GТСО2/ годишно.
Ако всички страни изпълняват
„Парижките“ си за-дължения,
затоплянето може да се сведе
до „2,6 – 3,20С“, при емисии от
30 до 50 GТСО2/годишно.
- Ограничаването на затоплянето
през 2100 година до 20С (или до
1,50С) ще изисква още построги мерки, предвидени в
споразумението и редукция на
емисиите под 10 GТСО2/
годишно.

Връзката не е линейна, но грубо може да
се пресметне, че редукцията на световните
годишни емисии на СО2 със 115 GТСО2
води до намаляване на затоплянето през
2100 година със 2,50С, т.е. 46 GТСО2
съответстват на 10С.

страни като България), ако се отчетат и
други фактори като: годишни СО2 емисии
на човек от населението на дадена страна,
годишни СО2 емисии на БВП на човек от
населението и др.
Най-неблагоприятният
сценариѝ
за
страната
ни
би
бил
„напразното
дестабилизиране на националната ни
енергетика чрез закриване на въглищни
ТЕЦ“. Правилната политика би трябвало да
бъде: запазване на въглищната енергетика
при постепенно въвеждане на технологични решения за намаляване на СО2
емисиите; използване на европейски
компенсаторни механизми и фондове;
работа (в международен план) за посправедливо участие настраните при
„декарбонизация на атмосферата“.

Общото
годишно
количество
на
българските СО2 емисии от производство е
49,4 МТ, като структурата е следната: 27
МТ от изгаряне на въглища, 14 МТ – от изгаряне на течни горива, 7,2 МТ – от
изгаряне на газ и 1,2 МТ от циментопроизводство. Може да се пресметне, че
ако закрием въглищните си централи
нашият
принос
срещу
световното
затопляне (2100 година) ще бъде
0,0005780С, а ако закрием цялата
топлоенергетика и циментопроизводството
– 0,001070С. Отражението върху световния
климат е ясно, по-сложна е оценката на
пораженията върху Българската държава.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЕС изпълнява стриктно целта си да бъде
„пример“ и „водещ“ в процеса на редукция
на
СО2
емисиите в
атмосферата.
Изпълненето на тази цел изисква и
съответната цена, като тя е най-висока за
по-бедните страни и тези с доминиращи
въглищни центали за електропроизводство. В този смисъл България се явява
една от най-силно засегнатите страни от
тази политика. В рамките на ЕС е
необходимо да се потърсят механизми
(целеви фондове) за съответстващо
компенсиране на процеса на декарбонизация.
Още
по-несправедливо
е
разпределението на усилията за „редукция
на СО2 между страните в света. Китай,
САЩ и Индия, водещи в листата на
въглеродните емисии (с 49% сумарен дял)
не участват активно в тази политика.
Същевременно дялът на ЕС във СО2
емисиите е около 10%, така че даже
изцяло той да бъде нулиран това няма да
повлияе значимо върху „процеса на
затопляне“ (без участието на останалите
държави). Несправедливостта допълнително се засилва (най-вече за отделни
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ДЕКАРБОНИЗАЦИЯТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА –
УДОБЕН АРГУМЕНТ
ЗА НЯКОИ ЕНЕРГИЙНИ ЛОБИТА
инж. Щерьо Щерев, НТС по МДГМ

ВЪВЕДЕНИЕ
В енергетиката има много лобита, които в зависимост от пристрастията си към
определен вид източници на електрическа енергия, пледират за тях, като се обосновават
с необходимостта от декарбонизация на българската енергетика. При това те стигат
до крайности, които вредят на България, защото не са съобразени със реалните
статистически данни. Те многократно повтарят на официални форуми в страната и в
Европа, че България е голям замърсител на атмосферата с парникови газове, особено на
въглероден диоксид. За съжаление това се повтаря безкритично от много журналисти и
политици. В тази връзка бюрократите от Европейския съвет и парламент, приемат за
истина тези твърдения, след като се поднасят от българи, без да се съобразяват с
данните в ЕВРОСТАТ и налагат незаслужени санкции на България третирайки я като
един от големите европейски замърсители.

КАКВО ПОКАЗВА СТАТИСТИКАТА?
През 1990 г. в страната ни са емитирани
общо 104,76 млн.т. парникови газове и за
24
години
тяхното
количество
е
редуцирано на 57,71 млн. т., т.е. с около
45%. През същият период от време
емисиите на ЕС са редуцирани от 5 734,62
млн.т. на 4 419,29 млн.т., т.е. с 29%. У нас
през 2015 година общото количество на
емисиите от въглероден диоксид е малко
под 50 млн.т., като делът на въглищата е
под 27 млн.т., или 0,15% от световните.
Намалението на количествата емитирани
парникови газове се дължи на закриването
на голям брой индустриални производства
и съответно на намалената консумация на
електрическа енергия. Трите основни ТЕЦли в комплекса „Марица-изток” - ТЕЦ
„Марица-изток 2” ЕАД, ТЕЦ Контур Глобал
„Марица-изток 3” АД и ТЕЦ „АES Гълъбово”
АД са със съвременни сяроочистващи
инсталации за емитираните газове от

изгаряните лигнити и постигат 96% и над
96% задържане на количества SO2 от
емитираните в съответствие с европейски
норматив влязъл в сила през януари 2016
г. Азотните им емисии са в европейските
норми благодарение на конструкцията на
котлите и контролирания режим на
изгаряне на въглищата. Ангажираността по
темата емисии СО2 например е характерна
особеност на енергийните стратегии на
редица държави и е подплатена с
амбициозните цели, които те, както и
България са си поставили в областта на
намаляването им. На фигура № 1
са
показани стойностите на изхвърлените в
атмосферата количества СО2 (само от
производството на електроенергия от
въглищни централи) през базовата 1990
година и реално достигнатите нива през
2010 година, както и бъдещите намерения
на страните- членки за 2020 година.
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Фиг.1

Съгласно общоприетите ангажименти за
намаляване на емисиите от СО2,
генерирани само от големите горивни
инсталации към 2020 година, последните
ще трябва да достигнат нива с 20 % (за
Германия с 40 %) по–ниски от тези,
спрямо базовата 1990 година. Оказва се,
че държави като Чехия, Полша и Германия
намират подходящ начин да защитят
стратегическите си енергийни интереси в
рамките на ЕС-27, заявяваки безприкословна ангажираност към световните
екологични проблеми и в същото време
осигуряват безпроблемно развитие на
електропроизводството на базата на изгарянето на собствения си ресурс от
въглища. Пример за това е очакваното
емитиране на СО2 през 2020 година на
единица площ от държавна територия в
дименсия t/km2 – фигура № 2.

Явно намерението за близо трикратно по–
високото емитиране на парникови газове
на водещите европейски икономики на
Чехия, Полша и Германия спрямо
изоставащите в икономическо отношение
държави като България, Румъния и Гърция
е показателен пример за отговорни
национални политики в областта на
стратегическото планиране чрез оползотворяването на националните енергийни
ресурси. Формирането на тези политики е
базирано на изпълнението на член 194 § 2
от Договора за функционирането на
Европейския съюз, в който ясно е казано
че ,,...държавите – членки сами определят
условията за експлоатация на енергийните
си ресурси, изборът между различните
енергийни източници и общата структура
на енергийни доставчици”.

Фиг. 2
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Сравнявайки цифрите от двете графики
възниква въпросът – на какво основание
мнозина „активисти” и политици, доверчиво
цитирани от журналисти, твърдят, че ТЕЦ
„Марица-изток
2”
е
най-големият
замърсител на въздуха в Европа и
съответно България е една от найголемите замърсители на въздуха в
Европа. Наистина
при изгарянето на
въглищата се отделят вредни газове. Но
всички нови термични централи и
металургични предприятия в страната имат
модерни инсталации, които абсорбират
емисиите на серни и азотни съединения.
Проблемни остават емисиите на въглеродни оксиди. Известни специалисти и
учени в селскостопанските науки обосновано твърдят, че всички растения се
развиват много по-добре и увеличават плододайността си в среда с повишено
съдържание на въглероден диоксид.
Процесът на фотосинтеза е толкова поинтензивен, колкото средата, в която се
развиват растенията, е по-наситена с него.

вете за увеличаване капацитета на горите
за поглъщане на СО2 и намаляване на
парниковите газове с цел борба с
климатичните промени. Евродепутатите
одобриха законодателно предложение,
съгласно което държавите от ЕС трябва да
гарантират баланс между емисиите на СО2
и поглъщането му. Те подсилиха тези
разпоредби, като добавиха, че държавите
членки трябва да увеличат абсорбирането
на въглероден диоксид като компенсация
за емисиите до 2030 г. в съответствие с
дългосрочните цели на ЕС и Парижкото
споразумение. Ако поглъщането на СО2 от
експлоатацията на земите е по-голямо от
емисиите за първите пет години, разликата
може да бъде спестена под формата на
кредити и използвана по-късно за
постигане на целите на втория петгодишен
период. Продуктите от добита дървесина,
като дървени строителни материали и
мебели, изолират за дълъг период от
време въглерод, който е бил абсорбиран
от дърветата, докато те са расли.
Включването
им
в
законодателното
предложение ще насърчи държавите
членки да развият
потреблението на
продукти от добита дървесина.

Това означава, че природата има свой
автоматизъм
на
регулация
на
съдържанието на въглероден диоксид в
атмосферата, но при условие, че има
достатъчно растения. Горите не допускат
нито изчерпването на кислорода, нито
прекомерното натрупване на въглеродния
диоксид във въздуха. В това отношение те
са фактор от световен мащаб. Те заемат
около 1/3 от земната суша, годишно
създават около 30 милиарда тона
органични вещества, т.е. преработват
огромно количество въглероден диоксид и
освобождават
съответно
количество
кислород. Горите в страните членки на ЕС
абсорбират около 10% от всички емисии на
парникови емисии в общността.

КАКВО Е СЪСТОЯНИЕТО НА
БЪЛГАРСКИТЕ ГОРИ?
По информация от Изпълнителна агенция
по горите към 31.12.2015 г. общата горска
площ в България е 4 222 874 ха., като
иглолистните
са
1
260
480
ха;
широколистните – 2 962 394 ха, от които
938
410
ха
са
широколистни
високостеблени. /За смесените не се води
отчетност./ В горските територии има
незалесени площи за залесяване (т.н.
голини)
–
65
065
ха
и
недървопроизводителни горски площи –
300 151 ха. През последните 10 години са
опожарени около 91 585 ха горски площи,
като
извършените
залесявания
в
пожарищата са около 5% от тях, както
следва:
 2013 – 117,56 ха, /което представлява 4,29% от изгорелите/;
 2014 – 96,45 ха, /14,53%/;

В
тази
връзка
Съюзът
планира
увеличаване на капацитета им до 2030 г.,
така че да се постигне баланс между
емисиите СО2 и абсорбирането им, а в
перспектива и по-големи количества от тях.
На 13 септември миналата година.
Европейският парламент подкрепи плано-
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диоксид на хектар площ, освобождават се
14 тона кислород, 6 тона въглерод се
преобразуват в дървесина.
Ако при
залесяването наред с
традиционните
дървесни видове се осигури приоритет на
такива с ускорен растеж, то абсорбираните
количества въглероден диоксид ще се
увеличат значително. /Подходящи за
нашият климатичен пояс и почвени
условия са следните дървесни видове с
ускорен растеж:
- Пауловния – (Paulownia spp.) - с
годишно израстване във височина
от 3 – 5 м. Това е дървесен вид с
изключителни качества.
- Хибридна върба (Salix spp. hybrid) с
годишно
израстване
във
височина от 1,5– 4 м;
- Черна топола (Populus nigra) - с
годишно израстване във височина
от 2,5– 3,5м;
- Хибридна
топола
(Populus
deltoides) - с годишно израстване
във височина от 2,5– 3,5м;
- Тексаски червен дъб (Quercus
texana) - с годишно израстване във
височина от 2– 2,5м;
- Червен
евкалипт
(Eucalyptus
polyanthemos)
с
годишно
израстване във височина от 2–
2,5м;
- Плачеща върба (Salix babylonica) с
годишно
израстване
във
височина от 1,5– 2,5м;
- Атласки кедър ( Cedrus atlantica
Manett) - текущият прираст по
височина достига около 1 м/г. Той
е един от най-подходящите
дървесни видове за залесяване в
долния
лесорастителен
пояс.
Дървесината му е с много добри
качества
и
намира
широко
приложение.
- Европейска лиственица (Larix
decidua Mill) - текущият прираст
по височина достига около 1 м/г. В
България се култивира отдавна,
предимно в Рила, Витоша, Стара
планина, Средна гора и другаде.
Особено
подходяща
е
за

2015 – 154,05 ха, /4,16%/;
2016 – 262,7 ха, /4,91%/./

Само за първите 9 месеца на миналата
година са опожарени над 6 000 ха гори,
като в т.ч. не влизат изсечените с и без
разрешение. През 2017 г. се предвиждаше
в държавни горски територии да се залесят
858,6 ха , което е около 7% от изгорелите.
Залесяването в общински и частни гори не
се планира предварително, като обемите
се установяват в края на годината след
инвентаризацията. Планираните залесявания
годишно
във
всички
горски
територии са около 2 800 ха, при условие,
че се осигурят необходимите финансови
средства.
За
целият
период
от
засаждането до седмата година общият
размер на разходите е 10 840 лв./ха. Като
се има предвид, че само най-голямата ТЕЦ
в България – „Марица изток -2” плаща над
120 млн. лв./год. за емисиите на
въглероден диоксид, то с тези средства
могат за една година да се залесят над
10500 ха горски площи с качествени
дървесни видове.
България като членка на ЕС и във връзка
с приетото Предложение за интегриране на
сектора на земеползването в рамките на
ЕС за климата и енергетиката до 2030 г./,
Brussels, 20 July 2016г./ е в състояние да
докаже, че българските гори, селскостопанските насаждения и пасищата са
в състояние да абсорбират по-големи
количества въглероден диоксид от
емитираните от термичните електроцентрали, промишлеността, селскостопанските източници и бита.
За целта е необходимо да се инвестират
целево финансовите средства от квотите
за емисии на въглищните централи и
налаганите
глоби на
промишлените
предприятия за замърсяване на околната
среда в залесяване на т.н. „голини” –
незалесени горски площи. За един
вегетационен период /една календарна
година/ традиционните горски растения
консумират средно по 20 тона въглероден
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-

-

-

-

-

-

залесяване на бедни почви във
високите части на планините.
Зелена дугласка (Pseudotsuga
menziesii
(Mirb.)
Franco)
прирастът по височина още в
млада възраст може да достигне
повече от 1 м/г. Това е един от
най-продуктивните
иглолистни
дървесни видове.
Бяла топола (Populus alba) запазват бързия си растеж до 50
годишна възраст. У нас бялата
топола се среща почти в цялата
страна до 1000 м н.в. като
единично дърво или на малки групи
в състава на крайречните гори.
Бяла акация (Robinia pseudoacacia)
- Светлолюбива, сухоустойчива,
бързо растяща, пластична към
почвените условия вид, медоносна.
Жълта
акация
(Caragana
arborescens) – бързо растяща,
медоносна.
Червен дъб (Quercus rubra) – бързо
растящ, подходящ за крайпътни и
паркови озеленявания.
Бял бор ( Pinus sylvestris L.) - в
зависимост от условията на
место
растене
годишният
прираст по височина е до 70 см.
Той се развива успешно на бедни и
сухи песъчливи площи намиращи се
на 800 до 2000 м. надморска
височина.

на българските гори ще създаде условия
за конкурентно развитие на промишления
потенциал на България в перспектива, без
да се налагат необосновано растящи цени
на квоти за емисии. Дори ще има огромно
количество свободни квоти за продажба на
страни, които не покриват европейските
нормативи за чист въздух. Залесяването,
дърводобива и промишлената преработка
на добитата дървесина ще създадат
допълнителни работни места и сигурен
поминък
в
опустяващите
планински
селища, където безработицата е изключително висока.
Финансови средства за целенасочено
ускорено залесяване могат да се осигурят
от три направления:
 От продажбата на квоти за вредни
емисии – коректно е тези средства
да се изразходват целево за
абсорбирането СО2.
 Програма на Световната банка
субсидира нови гори с цел
намаляване
на
въглеродните
емисии в атмосферата. Тя може да
финансира 20 до 30% от разходите,
но след петата година, когато
гората е израснала.
 Европейска
програма
за
залесяване. Парите се изплащат
една година, след като работата
бъде свършена, а не предварително.
През 2018 г. ще бъдат предложени 23,8
млн. български квоти емсии СО2 (без тези
от авиационния сектор), което представлява 5% повече спрямо 2017 г.

Ако се възстановят горите във всички
горски площи на България с традиционните
дървесни видове, те ще абсорбират
годишно над 84,5 млн.т./год. СО2. Но ако се
даде преимущество на /посочените погоре/ бързо растящи дървесни видове при
залесяването
на
т.н.
„голини”,
то
абсорбираните количества на СО2 ще се
увеличат до и над 100 млн.т./год., което е
над два пъти настоящите емисии на
въглероден диоксид у нас. В т.ч. не са
включени количествата СО2, абсорбирани
от селскостопанските растения и водораслите в многобройните водните басейни
и Черноморието. Пълното възстановяване

Очакваният ръст на цените към 2020 г. е
да достигне до 14, 70 евро/т. СО2.
Съгласно публикувани прогнози от Ройтерс
през 2018 г. средната цена на емисии се
очаква да бъде средно 7,16 евро/ т. СО2. С
още 2,76 евро/ т. СО2 отгоре се очакват да
бъдат цените през 2019 г. Анализиторите
за пръв път дават и ценови прогнози за
2020 г. от 14,70 евро/т. СО2, което е почти
двойно от сегашните ценови нива от 7,4
евро/т СО2. Тези стойности на цените не са
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задължителни, а пожелателни. Приходите
от продажба на квоти се акумулират във
Фонд „Сигурност на електроенергийната
система“, създаден с промени в ЗЕ от
24.07.2015 за покриване на натрупаните
тарифни дефицити на НЕК. С промяната
през 2016 г. в Закона за ограничаване на
изменението в климата във Фонд
"Сигурност на енергийната система" се
внасят 100% от приходите от тръжна
продажба на всички разпределени на
Република България квоти емисии на
парникови
газове
от
инсталации.
Планираните приходи от търговия с
емисии за Фонда съгласно Решение № Ц19 от 1.07.2017 на КЕВР са оценени на 228
036 хил. лв.при средна цена от 5,16 евро/т.
СО2.
Екоданъците
също
генерират
приходи, които потенциално могат да
бъдат използвани от правителството за
увеличаване на разходите за опазване на
околната среда или ефективно управление
на природните ресурси, показва анализ на
Евростат.

Ако тези огромни средства се инвестират
целево за пречистване на въздуха, в
залесяване на пустеещите площи, то
българските гори щяха да бъдат световен
еталон.
Въз основа на гореизложеното твърдо
можем да заявим, че България не е един
от големите замърсители на атмосферата с въглероден диоксид, а напротив
българските гори, дори и в това си
състояние, и селскостопанските култури
абсорбират много по-големи количества
въглероден диоксид от емитираните в
страната и е в помощ на големите
промишлено развити страни в Европа.
За абсорбираните количества СО2 от
българските гори и селскостопански
култури над емитираните в страната,
България следва да получава възнаграждение в размера на съответните
квоти за СО2 от европейските замърсители.
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АКТУАЛНА ПРОБЛЕМАТИКА
НА БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА
Проф. д-р инж. Бончо Бонев
ВЪВЕДЕНИЕ
Енергетиката е основополагащ отрасъл пряко влияещ върху всички останали
икономически отрасли, селското стопанство, бита /качеството на живот на хората/,
националната сиурност /енергийна сигурност и енергийна независимост/ и др.
Енергетика влияе върху ефективността на общественото производство и неговото
териториално разпределение. В този смисъл тя се явява задължителен /незаобиколим/
приоритет на национално внимание, свързан с устойчивото развитие на страната.
Развитието на българската енергетика е свързано с редица проблеми, по-важни от които
са:
•
Необходимост от непрекъснато преосмисляне и актуализиране на енергийната
стратегия на страната, за да е в синхрон с интензивно променящата се „Европейска
рамка за политиките в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г.“. Не
съобразеното с българските дадености и прибързано прилагане на директиви за
нисковъглеродна енергетика води до скъпоструващи деформации в системата от
генериращи мощности
•
Пренебрегване на основополагащи принципи, на които трябва да се базира
енергетиката: техническа, технологична и кадрова осигуреност на сектора, сигурност
на доставките на енергоносителите
•
Същестуващо противоречие свързано с използването на държавни и общински
енергийни дружества за постигане на социални цели и необходимостта от прилагане на
пазарни отношения
•
Липса на добра приемственост на управляващите енергийния сектор от страна на
държавата, изразяваща се и в колебания, противоречиви решения или липса на решения по
изграждане на важни национални енергийни проекти.
Проблемите
в
енергийния
сектор
/рефлектиращи в сигурност и цена на
доставките
на
енергоносители
за
икономиката и бита/ биха компрометирали
постигнатото във всички сфери на дейност.
От друга страна успешното развитие на
сектора допринася пряко и значимо за
устойчивото
развитие
на
страната.
Бъдещето на „Енергетиката“ трябва да се
базира на ясно разписана стратегия,
основаваща
се
на
съществуващите
дадености и особености за страната,
нормативните
международни
рамки,
състоянието на пазара, кадровата обезпеченост и др. Приоритетни за сектора и
изключително полезни и перспективни за
страната са следните направления:

ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА /ПРОИЗВОДСТВО
НА ТОПЛО И ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НА
БАЗАТА НА ИЗГАРЯНИ ИЗКОПАЕМИ
ОРГАНИЧНИ ГОРИВА/
Развитието на направлението най-вече при
използването
на
собствени
въглеводородни енергийни ресурси, което е
гаранция за повишена енергийна сигурност
и енергийна независимост. Най-значим
такъв ресурс се съдържа във въглищното
находище „Марица изток“, което при този
темп на изчерпване има запаси за още
около 55 години. Необходимо е да се
отбележи, че непрекъснато нарастващите
нормативни ограничения, свързани с
вредните емисии съпътстващи топлоенергийните технологии /прахови частици,
серни и азотни оксиди, живак, въглеродни
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съединения и др./ води до значителни
допълнителни инвестиции в съществуващите енергийни блокове и нарастване
цената на произведената от тях електроенергия. Продължаване на проучванията
за наличие на икономически рентабилни
запаси от нефт и газ в акваторията на
Черно море. Развитието на направлението
включва рехабилитация на съществуващите
топлоенергийни
мощности
и
обоснована оценка за изграждане на нови
мощности. Това развитие трябва да е
съобразено с изискванията за: икономическа целесъобразност, опазване на
здравето, опазване и възстановяване на
околната среда.

/хидротехнически
комплекси,
каскади,
микро и малки ВЕЦ и др./. Развитието на
ВЕИ /за които страната има също
значителен неусвоен потенциал/, зависи от
нормативната база, цената на тези
интензивно развиващи се „екологични“
технологии и др.
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И
ИНОВАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ
ТЕХНОЛОГИИ
Енерийната ефективност е значим „скрит
ресурс“ за енергийния сектор. Подобряването й води до намаляване на
необходимото производство на топло и
електроенергия с всички позитивни икономически и екологични последствия от това.
Съществува
значим
потенциал
за
повишаване на енергийната ефективност
при всички технологии /етапи/ свързани
със сектор „Енергетика“: добив, транспорт,
обработка на горивото, енергопреобразуване
/генерация
на
топлина
и
електроенергия/, транспорт и разпределение на енергията, потребление на
енергия в бита и националното стопанство.
Съвременните научни постижения предлагат интелигентни и резултатни решения и
възможности, които трябва да бъдат
използвани и развивани. Иновативните
технологии и перспективни направления за
работа /със значим икономически и
социален ефект/ са:
•
Интензифициране използването на
биомаса за енергийни цели. Актуализиране
на програмата за насърчаване използването на биомасата
•
Стимулиране
изграждането
на
децентрализирани мощности включително:
когенерационни централи /произвеждащи
топло
и
електроенергия/;
хибридни
централи /с 2 и повече първични източника
на енергия/
•
Прилагане и развитие на нови
технологии за акумулиране на електрическа енергия
•
Подобряване
използването
и
развитие на съществуващата енергийна
инфраструктура

ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА
Направлението е свързано също с
гарантиране на енергийната сигурност и
намаляване обема на въглеродните /и
други вредни/ емисии при производство на
електроенергия в страната. Развитието на
направлението включва: запазване, модернизиране и продължаване срока на
експлоатация на съществуващите ядрени
мощности; изграждане на нови ядрени
мощности – при наличие на икономическа
обоснованост, гарантиране на ядрена
безопасност, повишена маневреност, кадрова обезпеченост с ядрени специалисти и
др.
ХИДРОЕНЕРГЕТИКАТА И
ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ
ИЗТОЧНИЦИ /ВЕЦ/
Хидроенергетиката произвеждаща евтина
/като
експлоатационни
разходи/,
„маневрена“ и „екологична“ електроенергия, а нейното развитие позволява и
многофункционално водно регулиране. В
момента страната усвоява под 50% от
съществуващия /технически възможен/
хидроенергиен потенциал /оценен като
електропроизводство на около 15 000 GWh
годишно/.
Перспективата
за
това
направление е в посока: рехабилитация на
съществуващите хидроенергийни централи; усвояване на хидроенергиен потенциал
чрез израждане на нови модерни обекти
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•
Интензивни научни изследвания и
информираност за съвременните научни
постижения в областта на енергийните
технологии.

машинни инженери, миньори, инженерхимици и др. поради намаляващия брой
студенти са на път да бъдат закрити.
На преподавателите от тези звена се
налага да правят редица компромиси с
качеството на обучението, за да задържат
записалите се в тези специалности макар и
малко на брой студенти. В общия случай
качеството на завършващите ІТ –
специалисти също не е високо – този път
поради големия брой студенти и набързо
създадените преподаватели.

КАДРОВО
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
НА
ЕНЕРГИЙНИЯ ОТРАСЪЛ
За да изпълнява качествено своето
предназначение
енергийния
отрасъл
трябва да разполага както със съвременна
високоефективна материална база така и с
достатъчен брой висококвалификацирани
специалисти.
В
настоящия
момент
съществува задълбочаващ се проблем с
кадровото обезпечаване на отрасъла.

Необходимо е да се знае, че спектърът за
нуждите от специалисти за страната е
„един“,
спектърът
на
желаните
специалности
от
кандидат-студентите
„съвсем различен“.

От година на година образователната ни
система подготвя все по-малко енергийни
специалисти /с профил „Енергетика“/ и то с
не висока квалификация. Причините за
това са различни – и демогарфски; и това,
че много качествени младежи учат в
чужбина, но проблемите до голяма степен
се дължат на нормативите свързани с
нашето
образование.
В
момента
нормативите основно са съобразени с
желанието на „ н. в. кандидат-студентът“.
Държавата плаща за обучение по желана
специалност без никакви условия /без
никакви ангажименти от страна на
обучаемия/.

Разрешаването на проблема с кадрите
/специалистите с висше образование/ в
енергетиката изисква някои енергични
промени в системата на образованието:
•
Съответствие на т.н. „държавна
поръчка“ за прием в дадена специалност с
реалните нужди на икономиката
•
Специалности, които не са особено
привлекателни за кандидат-студентите, но
са
от
изключително
значение
за
енергетиката ни да бъдат определени за
„защитени специалности“ /с нормативно
определената от това специфика и
държавна защита/
•
Ограничаване разрастването на
университетските структури и появата на
неразпознаваеми
специалности
/с
екзотични имена/, което води до объркване
на кандидат-студентите и снижаване
качеството на обучение.

А какви са желанията на кандидатстудентите? Като цяло инженерните
специалности
са
недолюбвани,
т.е.
следването изисква определени усилия. За
80% от желаещите да запишат инженерна
специалност тя е в областта на
информационните технологии /компютърни
системи,
софтуерно
инженерство,
телекомуникации/ - т.е. желаят да стават ІТ
– специалисти. Университетите, за да
привлекат студенти и да оцелеят в този т.н.
пазар поголовно разкриват подобни
специалности. В същото време традиционно
силни университетски звена
/факултети и катедри/, с изградена
съвременна
лабораторна
база
и
квалифицирани преподаватели, но предназначени
да
обучават
енергетици,

Необходимо
е
още
по-тясно
сътрудничество между специализираните
университетски звена в областта на
енергетиката, енергийните фирми и държавните енергийни институции в резултат
на което да се постигне по-голяма
атрактивност на енергийните специалности
чрез:
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•
Отпускане на студентски стипендии
/за бакалавърско и магистърско обучение/
при изпълнение на определени изисквания
•
Активно участие от страна на
фирмите в изграждането и модернизацията на специализирани енергийни
лаборатории
•
Подпомагане от страна на фирмите
/достъп, организация, обезпечаване/ на
практическото обучение на студентите
/стажове, практики, разработка на курсови
проекти и дипломни работи/
•
Подпомагане на извънучебната
образователна и изследователска дейност
/конференции,
семинари,
дискусии,
посещения на енергийни обекти и др/.

сходимост
между
предложенията,
вижданията, резултатите от разработките
/по наболели енергийни проблеми/ на
различните организации свързани с
енергетиката. НТСЕБ е в състояние да
организира общи обсъждания /с участието
на всички заинтересовани организации/
където
на
базата
на
инженерноикономически аргументи да се търсят поединни становища, водещи до практически
резултати.
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
Национални цели и приоритети за
устойчиво развитие на България,
/Разработка по инициатива на акад. С.
Воденичаров/, 2017, С.
2. Енергийна стратегия на Република
България до 2020 г. за надеждна,
ефективна и по-чиста енергетика, 2011,
С.
3. Национална енергийна стратегия на
Бълария 2014-2030 година, 2013, С.
1.

За разрешаването на актуалните проблеми
на нашата енергетика допринасят и
неправителствените
професионални
сдружения какъвто е Научно-техническия
съюз на енергетиците в България /НТСЕБ/.
Много често не се наблюдава ясна
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В този брой са представени кратки биографични информации за двама видни
енергетици, известни и обичани професори, основатели на „НТС на енергетиците в
България“ и на Международната научно-техническа конференция „Енергиен Форум“,
починали през настоящата година.
Вечна памет на проф. д-р инж Симеон Георгиев Батов и
проф. д-р инж. Николай Иванов Василев.
УС на НТСЕБ
ПРОФ. Д-Р СИМЕОН ГЕОРГИЕВ БАТОВ
(12.05.1922 год., Кюстендил - 29.01.2019 год., София ) - машинен
инженер, професор, д-р инженер.
Завършва ВТУ в гр. Грац, Австрия. Специализира по
енергетика в Московския енергетичен институт. Защитава
докторска дисертация на тема "Избор на типа и мощностите на
топлофикационните турбини в условията на България" (ВМЕИСофия, 1961 г.) Професионалната си дейност започва в
Локомотивния завод в София (1944 - 1945г.). Бригаден инженер
в Главна дирекция на електрификацията (1946 – 1948 г.)
Асистент по парни двигатели и котли от 1948 г., от 1963 г.
- доцент и от 1965 г., след смъртта на проф. Якимов поема
ръководството на катедрата, названието на която впоследствие
по негово предложение поради разширение дейността и бе
преименувана в "Топло- и ядрена енергетика" и ръководи катедрата до 1985 г. Две години е
Зам.декан (1966 -1968г.), а след това доста години е заместник ръководител на Научноизследователския сектор (НИС) към ВУЗ-а.
Основни области на научна и преподавателска дейност: термични и ядрени
електроцентрали, топло и ядрена енергетика, икономика на енергетиката. Основоположник е
на ново научно направление в областта на топлофикационните системи у нас. Автор и
съавтор е на над 80 научни статии, 6 учебни издания и 6 регистрирани изобретения в
областта на топлоенергетиката и топлоснабдителните системи. Участвува в редица
международни проекти, като "Намаление на вредните емисии в Средна и Източна Европа при
производството на електроенергия в термичните електроцентрали". Изследвания във връзка
с икономии на топлина при топлоснабдителни системи за отоплителни и промишлени цели" и
др.
Учебни издания: "Термични и ядрени електроцентрали и топлинни мрежи" (1965 г.),
"Икономика на енергетиката" (1970 г.), "Топлотехника", (1967 г.) в съавторство, Ръководство
за проектиране на ТЕЦ, ЯЕЦ и топлинни мрежи (1978 г.), "Топлинна част на ТЕЦ" за
студентите от електротехническия факуртет, "Силови централи", "Топлофикация" за
техникумите. Всички те са преиздавани няколко пъти.
От дълги години е постоянен Зам. Председател на Българския национален комитет
към Световния енергиен съвет, със седалище в Лондон, член на Научния съвет на
операторите на големите електроцентрали в Европа, със седалище в гр.Есен, на Съвета на
Форума на енергиите на бъдещето със седалище в Берлин, член на Съюза на европейските
топлофикационни енергосистеми (със седалище в Брюксел), член на сдружението на
енергопотребителите на Германия, със седалище в Кьолн. Член-основател на Научнотехническия съюз на енергетиците (НТСЕ) в България, на който от много години е и негов
председател. Над 25 пъти е и председател на организирания от НТСЕ - под негово
ръководство "Енергиен форум". От 1989 г. е постоянен експерт в Комисията по енергетика
към Народното събрание.
Награди: Орден "Кирил и Методи" - първа степен (1971 г.), Орден "Червено знаме на
труда" (1976 г.), "Заслужил деятел на техниката", (1984 г.), Почетен медал на ТУ-София за
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особени заслуги към науката и обществото. През 2003 г. е избран за почетен член на
федерацията на Научно- техническите съюзи, а също и на Ядреното дружество в България.
По случай 80-годишнината му през 2002 г., със специален Указ на Президента на Република
България, за изключителните му заслуги в научно-техническата и обществена дейност бе
награден с най-високото отличие на Републиката - орден "Стара планина".

ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
Проф. д-р Николай Василев е роден на на 23.05. 1929 г.
в гр. София. През 1953 завършва висше електротехническо
образование в Държавната политехника – София със
специалност "Електрически мрежи и системи".
Академичната му кариера започва през 1959 г. като
асистент в катедра „Електрически мрежи и системи” на
Машинно-електротехническия
институт
София
(сега
Технически университет – София), през 1970 г. защитава
дисертация в областта на външните осветителни уредби. От
1966 г. е доцент, а от 1969 г. е професор. Научноизследователската
и преподавателската му дейност е в
областта на електрическите мрежи, осветителната техника и електроснабдяването. Бил е
заместник-декан на Електротехническия факултет.
Още от основаването на Националния комитет по осветление (НКО) проф. Василев
работи активно за каузата на светлотехниченическата общност в България. През 1969 г. е
избран за секретар на НКО, от 1989 г. до 1995 г. е председател на НКО, а след това е негов
почетен председател. През периода 1992-1996 г. е избран за председател на Федерацията
на научно-техническите съюзи в България. Участник и основен организатор е на практически
всички национални конференции по осветление, провеждани в България до момента, както и
на международни форуми в тази област.
През 1981 г. проф. Николай Василев основава Отрасловата научноизследователска
лаборатория (ОНИЛ) по осветителна техника, а през периода от 2006 г. до 2013 г. е
ръководител на националния екип - участник в Европейска програма за адаптивно улично
осветление. Проф. Василев има активна дейност в областта на електронергетиката. След
завършването на висше образование е работил в „Енергопроект”. Като университетски
преподавател е бил титуляр на дисциплината „Електроснабдяване”. През периода 1994-1995
г. е бил член на Надзорния съвет на Националната електрическа компания.
Проф. Николай Василев е един от основоположниците на светлотехническата наука в
България и е безспорен ерудит. Бил е научен ръководител на 16 успешно защитили
докторанти, от които четири са професори. Автор е на над 200 научни публикации, издадени в
реномирани български и чуждестранни списания и сборници, както и на учебници и
монографии. Като е световноизвестен учен в областта на осветителната техника е участвал
в редакционните колегии на национална и чуждестранна
научна светлотехническа
периодика, в т.ч. на списание „Светотехника”.
ДЪЛБОК ПОКЛОН!
Научно-технически съюз
на енергетиците в България
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