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ИЗСлЕдВаНЕ На ВЪЗМОЖНОСТТа За ПРИлаГаНЕ На 
кОМбИНИРаН ПаРО-ГаЗОВ ЦИкЪл С oxy-fuel ГОРЕНЕ кЪМ 

кОНВЕНЦИОНалЕН ЕНЕРГИЕН блОк На лИГНИТНИ ВЪГлИща 

Тотьо Тотев, Борислав Игнатов, Васил Раденков

feASIBIlITy ASSeSSMeNT of oxy-fuel CCGT PlANT INTeGRATIoN 
To A CoNVeNTIoNAl lIGNITe-fIReD PoWeR uNIT

Totyo Totev, Borislav Ignatov, Vasil Radenkov

One of the technical solutions for CO2 emissions reduction in the atmosphere 
is its capturing and geological storage which leads to a numerous problems. 
One of the major issues associated with that solution is the significant energy 
toll of the CO2 separation process. This paper assesses the possibility of oxy-
fuel integration for a CCGT plant which leads to a composition of only CO2, 
O2 and water vapors as well as lack of N2 in the outlet flue gas, resulting in a 
significant reduction of the required energy for CO2 geological storage.

Въведение

Целта на настоящата разработка е да изследва възможността за 
прилагане на паро-газов цикъл с oxy-fuel горене към конвенционален блок 
на лигнитни въглища. Това ще доведе до увеличение на ефективността 
на енергогенерирането, което ще намали емисиите от въглероден дио-
ксид CO2

, на изхода от горивната инсталация. Тъй като при горенето с 
чист кислород, към горивната инсталация не се подава азот N

2
, то много 

лесно може да отделим въглеродните емисии и те директно ще може 
да се постъпват за геоложко депониране (съхранение), без да се налага 
изграждане на съоръжения за отделянето им.

Анализ на газовите фракции при работа на енергиен блок на лигнит-
ни въглища и при комбинирана работа на конвенционален енергиен блок 
с газова турбина

Изследванията са направени с компютърен софтуер, разработен 
от General Electric, а именно GateCycle.  Конвенционалният блок е 
представен подробно в [1]. Технологичната схема на изследване за-
почва с конвенционален енергиен блок изгарящ лигнитни въглища от 
комплекса „Марица изток“. На Фиг. 1 е показан състава на димните 
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газове, които се генерират от един такъв енергиен блок. На нея са 
показани само две съоръжения, а именно енергийния котел и сяро-
очистваща инсталация (СОИ). Котелът генерира димните газове из-
гаряйки в пещната си камера лигнитни въглища с въздух. След него 
имаме газов микс в който се съдържат следните газове: кислород; 
въглероден диоксид; вода (в газообразно състояние); серен диоксид; 
азотни оксиди и азот. В този микс, най-голям дял има азотът N

2
, който 

е над 60 %. СОИ улавя серния диоксид и в газовия микс, той е с пре-
небрежима концентрация.

В [2] подробно е описан случай в който е изследвано съвместна-
та работа на газова турбина (ГТ) с конвенционален блок на лигнитни 
въглища. Подробно са представени резултатите от една такава съв-
местна работа и е направена оценка на промяната на ефективността 
на енергийния блок и от там на редуцирането на въглеродните емисии 
генерирани от него. 

Фигура 1. Газов микс на димните газове при изгаряне на лигнитни въглища 
с въздух в енергиен блок в комплекса „Марица изток“

В изследването представено в тази статия, в газовата турбина освен 
природен газ подаваме и „зелен“ водород, с което още повече намалява-
ме емитирането в атмосферата на въглеродни емисии. Изходящите дим-
ни газове от ГТ, които са с дебит от 126,5 kg/s, температура от 443 оС и 
концентрация на кислород от над 15 vol %,  ги смесваме с организирания 
въздух подаван към енергийния котел. По този начин ще използваме съ-
ществуващия котел като котел-утилизатор, което от своя страна ще на-
мали разхода на въглища изгаряни в него. Съставът на тази газова смес 
е от кислород, въглероден диоксид, водни пари, азотни оксиди и азот, 
което от своя страна не води до промяна на състава на димните газове 
на изхода от системата Фиг. 2. 
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Фигура 2. Газов микс на димните газове при съвместна работа на газова 
турбина и конвенционален енергиен блок изгарящ лигнитни въглища с от 

комплекса „Марица изток“

Компонентът от димните газове, който лесно можем да отделим 
чрез кондензация, са водните пари. Така в димните газове остават 
кислород, азотни оксиди, въглероден диоксид и азот, който отново е с 
най-голям дял. 

Технологична схема на блок на лигнитни въглища работещ съвмест-
но с газова турбина и използване за окислител: чист кислород за горене

Aзотът в димните газове идва основно от организирания въздух по-
даван за горенето, решихме да проверим, какво ще стане, ако подадем 
за горенето само чист кислород. Този начин при изгарянето на органични 
горива е известен в литературата, като oxy-fuel горене. Тъй, като към го-
ривните инсталации се подава чист кислород, това намалява значител-
но обема на генерираните димни газове, а това ще вложи конвективния 
топлообмен в енергийния котел, но ще влоши и работата на газовата 
турбина. За това дебита на димния газ в котела и ГТ трябва да се запази 
както ако подавахме към тях въздух.

Поради тази причина се предлага рециркулация на димни газове 
(кислород и въглероден диоксид) към която да добавяме кислород. 
Така на изхода от системата трябва да се получи димен газ състоящ 
се почти изцяло от въглероден оксид (с не много високо съдържание 
на кислород), който директно да компресираме и да изпращаме за ге-
оложко съхранение. Разгледаната технологична схема е представена 
на Фиг. 3.
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Фигура 3. Газов микс на димните газове при съвместна работа на газова тур-
бина и конвенционален енергиен блок изгарящ лигнитни въглища с от компле-

кса „Марица изток“ при oxy-fuel горене с рециркулация на димни газове.

Моделни изследвания и резултати

За да проверим дали технологична схема, показана на Фиг. 3 има 
практическо приложение, направихме симулационен модел на паро-газо-
вия цикъл в GateCycle.

Използвахме изграден вече модел на осми енергиен блок намиращ 
се в експлоатация в ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД. Котелът е тип Еп-670/140 
(П-62), а турбината К 210-130, която е реконструирана и може да бъде на-
товарена до 232 MW. Към този блок сме добавили газова турбина и както 
бе показано на технологичната схема по-горе. Димните газове от нея се 
предлага да бъдат смесени с рециркулиращи димни газове от края на 
котела, а получената газова смес подаваме като окислител към котела. 
Окислителната смес към газовата турбина и котела се състои от кисло-
род и въглероден диоксид.

Подборът на газовата турбина е направен на база на предход-
на публикация [1], където бе използвана 37,5 MW-ова турбина. Тук 
е избрана турбина от портфолиото на General Electric модел LM6PC 
с ефективност над 41,8% и произвеждаща 43,3 MW с разход на при-
роден газ (метан) 2.07kg/s. Освен по-високата ефективност, тази ГТ 
има и друго предимство, а именно, че при нея можем да заменим до 
50 vol.% от природния газ с водород, което означава, че приблизител-
но 23% от топлината в газовата турбина ще идва от изгарянето на 
водород

Изследвани са 3 режима на работата на конвенционалния блок с пар-
ната турбина, при постоянен номинален товар на газовата турбина. Това 
са номинален, междинен и минимален товар, като изменението на нато-
варването е за сметка на намаляване на мощността на конвенционалия 
блок на лигнитни въглища.
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Фигура 4 Общ изглед на изградения модел на съвместна работа на блок на 
лигнитни въглища с газова турбина при при oxy-fuel горене с рециркулация 

на димни газове в GateCycle

От така изградения модел в средата GateCycle, показан на Фиг. 4 се 
получават голям набор от данни. Тъй като ни интересува как се променят 
масовите потоци на отделните газове, съставящи димните газове, след 
всяко от съоръженията, резултатите са представени, директно върху 
технологичната схема.

Фигура 5 Масов баланс на паро-газов цикъл с oxy-fuel горене – минимален 
товар – 202 MWe

От представените резултати (Фиг. 5.) за минимален товар е видно, 
че са ни необходими 198,1 kg/s рециркулация на димните газове. Това са 
малко над 78 % от масовия поток на димните газове, след кондензиране-
то на водните пари в тях. Към горивните инсталации трябва да добавим 
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и 42,6 kg/s чист кислород. За геоложко съхранение се изпращат 51,0 kg/s 
въглероден диоксид СО

2
.

Фигура 6. Масов баланс на паро-газов цикъл с oxy-fuel горене – междинен 
товар - 239 MWe

От представените резултати (Фиг. 6.) за междинен товар е видно, че 
са ни необходими 236,9 kg/s рециркулация на димните газове. Това прави 
около 78 % от масовия поток на димните газове, след кондензирането 
на водните пари в тях. Към горивните инсталации трябва да добавим и 
52,3 kg/s чист кислород. За геоложко съхранение се изпращат 62,3 kg/s 
въглероден диоксид СО2

.

Фигура 7. Масов баланс на паро-газов цикъл с oxy-fuel горене – максимален 
товар - 275 MWe

От представените резултати (Фиг. 6.) за междинен товар е видно, че 
са ни необходими 275,8 kg/s рециркулация на димните газове. Това прави 
около 78 % от масовия поток на димните газове, след кондензирането 
на водните пари в тях. Към горивните инсталации трябва да добавим и 
62,1 kg/s чист кислород. За геоложко съхранение се изпращат 73,5 kg/s 
въглероден диоксид СО2

.
От получените от модела резултати, можем да обобщим, че за целия 
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работен диапазон на паро-газовия енергиен блок, ние трябва да рецирку-
лираме 78 % от масовия дебит на димните газове получен след конден-
зиране на водните пари. 

Фигура 8. Изменение на ефективността на енергиен блок

Изменението на ефективността на паро-газовия цикъл с oxy-fuel горе-
не е сравнен с конвенционален блок на лигнитни въглища и с паро-газов ци-
къл при който се подава въздух за горене (с ГТ=37,5 MW). Прави впечатле-
ние, че паро-газовия цикъл с „по-малката„ газова турбина е по-ефективен, 
въпреки че тя е с по-ниска ефективност и по-ниска производителност. Това 
се дължи на факта че димните газове които излизат от нея са с значител-
но по-висока температура – 580 градуса, вместо 440 градуса при oxy-fuel 
горенето. Това води до по-голямо намаляване на разхода на въглища за 
конвенционалния котел, откъдето и по-високата ефективност.

Фигура 9. Изменение на разхода на гориво на енергиен блок

Повишаването на ефективността на цикъла (Фиг. 9), води след себе 
си и до намаляване на разхода на лигнитни въглища в енергийния котел. 
Двата сравнявани паро-газови цикли имат с около 25 % намаляване на 
разхода на лигнитни въглища, спрямо конвенционалния блок. 
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Освен, че се намалява разхода на лигнитни въглища, това води и до 
намаляване и на емисиите от въглероден диоксид, генерирани от енер-
гийния блок (Фиг. 10). Намаляването на тези емисии се дължи на след-
ните фактори:

• Заместване на част от лигнитните въглища с природен газ;
• Заместване на част от природния газ с водород;
• Намаляване на разхода на лигнитни въглища изгаряни в конвен-

ционалния енергиен блок.

Фигура 10. Изменение на специфичния разхода на въглероден диоксид CO
2

Намалението на емисиите от СО
2
 при паро-газов цикъл с oxy-fuel горе-

не в сравнение с конвенционален енергиен блок изгарящ лигнитни въглища 
е с от 18,85 % при минимален товар до 14,10 % при максимален товар.

Технологични решения за получаване на чист кислород и „зелен“ во-
дород

И при трите разглеждани товара на паро-газовия цикъл с oxy-fuel го-
рене, трябва да осигурим необходимото количество от чист кислород за 
горивните инсталации и „зелен“ водород за газовата турбина. Количест-
вата от които имаме нужда са дадени в таблицата по-долу.

Газ Минимален 
товар

Междинен 
товар

Максимален 
товар

Кислород, О
2

42,6 kg/s 53,3 kg/s 62,1 kg/s

Водород, Н
2

0,2 kg/s 0,2 kg/s 0,2 kg/s

Тъй като трябва да се обезпечи работата на блока на максимален 
товар, то инсталацията от която ще получаваме необходимите ни газове, 
трябва да имат следния добив:

• За кислород – 223 200 kg/h
• За „зелен“ водород – 720 kg/h
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„Зеленият“ водород е този водород, за който при добиването му е 
използвана енергия от възобновяеми енергийни източници.

За да получим необходимите ни количества от водород и кислород, 
трябва първо да изберем технология по която да ги добием и второ да 
оценим каква е енергията необходима за тяхното добиване. В този мате-
риал за разгледани два варианта.

Вариант 1 – Използване на електролизьори

Първият вариант разглежда възможността за използването на елек-
тролизьори, които да се захранват от ВЕИ (Фиг.11). При този вариант тряб-
ва да се разлага голямо количество вода, като част от нея идва от конден-
зиралите водни пари от димните газове, а останалата част се добавя като 
добавъчна вода. В резултат на това разлагане се получава необходимото 
количество кислород, но ще получаваме и много излишен водород.

Фигура 11. Вариант 1 за получаване на необходимия кислород и водород от 
електролизьори

Материалния и енергиен баланс за разгледания първи вариант при 
максимален товар на паро-газовия цикъл е дадена на Фиг. 12.

Фигура 12. Вариант 1 - материален и енергиен баланс
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За да получим 62,1 kg/s кислород, което се равнява на 223 t/h, води 
до добиването и на малко над 28 t/h водород от които около 27,3 t/h при 
разглежданата от нас схема ще бъдат излишни и могат да се продават и 
да се генерират допълнителни приходи. За получаването на тези количе-
ства ще бъде необходимо да разлагаме по 251 тона вода на час, от които 
246 тона ще идват от кондензираните водни пари от димните газове и ще 
добавяме 5,4 t/h добавъчна вода. Оценката ни за енергията, която ни е 
необходима за получаването на споменатите дебити е 1375 MWh. Това 
е огромно количество от електрическа енергия, което няма как да бъде 
осигурено. Освен това ние генерираме огромно количество водород и ни 
остава излишен над 27 t/h.

Вариант 2 – Съвместно използване на електролизьорна и инстала-
ция за сепариране/разделяне на въздуха

Този вариант е представен на Фиг. 13. При него отново използваме 
електролизьори, но само за производство на необходимото количество 
водород и част от количество кислород. Основното количество кислород 
се добива от инсталация за сепариране/разделяне на въздуха (криогенен 
способ). Тази схема ще доведе до производството на чист азот и благо-
родни инертни газове, които може да се продават.

Фигура 13. Вариант 2 за получаване на необходимия кислород и водород 
от съвместно използване на електролизьорна и инсталация за сепариране/

разделяне на въздуха

Масовият баланс за Вариант 2 е представен на Фиг. 14. За да ге-
нерираме 720 kg/h водород, трябва да разложим 6400 kg/s вода, която 
взимаме от кондензиралите водни пари. При това разлагане на водата 
се получават 5700 kg/s  кислород. Останалото, необходимо ни количество 
кислород 217 000 kg/s се предлага да се получи от инсталацията за сепа-



16

риране на въздух, като към нея трябва да се подават за сепарираме над 
1162 t/h въздух. Освен необходимото ни количество кислород, ние полу-
чаваме и допълнително 944 t/h чист азот. Електроенергията необходима 
за сепарация е 84 MWh, за производството на водород е 35MWh, което 
прави 119 MWh. В настоящата схема е заложено тази електроенергия да 
се произвежда от ВЕИ.

Фигура 14. Вариант 2 - материален и енергиен баланс

Изводи

Съвместната работа на енергиен блок на лигнитни въглища с газова 
турбина работещи в oxy-fuel режим има следните предимства.

1. Коефициентът на полезно действие на един такъв блок е с около 5 
% по-висок, спрямо конвенционален блок на лигнитни въглища;

2. В газовата турбина заменяме 50 vol % от природния газ със „зелен“ 
водород;

3. Разходът на гориво е с около 25 % по-малък спрямо варианта в 
който изгаряме само лигнитни въглища;

4. Редуцирането на емисиите от въглероден диоксид СО2
 при паро-га-

зов цикъл с oxy-fuel горене в сравнение с конвенционален енергиен блок 
изгарящ лигнитни въглища е с от 18,85 % при минимален товар до 14,10 
% при максимален товар.

5. При така предложената съвместна схема на работа на енергийния 
блок с паро-газов цикъл и oxy-fuel горене, получения след инсталацията 
димен газ съдържа само въглероден диоксид СО2

 и кислород О
2
. Този газ 

няма нужда допълнително да се сепарира и може директно да се изпрати 
за геоложко съхранение;

6. Предложените решения не се нуждаят от значими конструктивни 
изменения, на сега съществуващия енергиен блок. Те няма да доведат до 
неработоспособността му в сегашния му вид;
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Общ ЕНЕРГИЕН балаНС В бЪлГаРИЯ кЪМ 2050 ГОдИНа

Христо Василев, Радослав Кючуков,  
Петър Алексиев, Румен Киров

Резюме

В настоящата работа е разгледано съставянето на прогнозния общ 
енергиен баланс на Република България към 2050 г., в контекста на методо-
логията на енергийното прогнозиране и съставянето на енергийния баланс 
на Германия. Балансът е съобразен с динамиката на икономическото и де-
мографското развитие. Представен е подход за енергийна трансформация 
на транспорта. За земеделски трактор е представен сравнителен енерги-
ен анализ при приложение на дизелово и водородно гориво. Разгледан е 
енергийният преход – като развитие на енергийното потребление, осигу-
рено с възобновяеми енергийни източници. Разгледани са тенденциите и 
ценовите особености на инвестиционните аспекти на енергийния преход. 

Abstract

This paper examines the compilation of the forecast total energy balance of 
the Republic of Bulgaria by 2050, in the context of the methodology of ener-
gy forecasting and the compilation of the energy balance of Germany. The 
balance is in line with the dynamics of economic and demographic develop-
ment. An approach for energy transformation of transport is presented. For an 
agricultural tractor, a comparative energy analysis is presented using diesel 
and hydrogen fuel. The energy transition is considered - as a development of 
energy consumption provide energy transition are considered.
Keywords: Energy Balance; Methodology; Energy Consumption; Renewable 
Energy Sources; Agricultural Tractor

ВЪВЕдЕНИЕ

Общият енергиен баланс (ОЕБ) е съвкупност от енергийните баланси 
на всички енергийни продукти, които се потребяват в страната, в единна 
обща мерна единица.

Производството на първична енергия е производството на базата на 
суровини, добити в страната и национални природни енергийни ресурси. 
В брутно вътрешно енергийно потребление, съгласно нова методология 
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(в сила от 2017 г.) се включва и топлината от околната среда.
Крайното енергийно потребление е разходът на горива/енергия, при 

чието изгаряне/използване не се получават други енергийни продукти. 
Тук се включва и разходът на горива за произведената от заводските 
централи топлинна енергия за собствени нужди (отопление + техноло-
гични нужди.)

ИЗлОЖЕНИЕ

Енергиен баланс на Република България. 

Съществуващо положение

Общият енергиен баланс на Република България за 2017 г. е предста-
вен в табл. 1. Базиран е на националната статистика [1].

Таблица 1
Общ енергиен баланс на Република България. 
Състояние към 2017 г. 

№ хил. т. н. е. TWh

1 Брутно вътрешно потребление 18 898 ~ 220

2 Вложено в преобразуване 20 108 ~ 234

3 Получено от преобразуване 13 337 ~ 155

4 Енергиен сектор 1126 ~ 13

5 Загуби при разпределение 486 ~ 5.65

6 Налични за крайно потребление 10 276 ~ 120

7 Крайно неенергийно потребление 477 ~ 5.55

8 Крайно енергийно потребление 9738 ~ 111

От представените в табл. 1 резултати се установява, че крайното 
енергийно потребление е 111 TWh, докато вложените в преобразуване 
енергийни продукти са 234 TWh, т.е. ефективността на преобразуването 
е 47.4 %.

В табл. 2 са представени данните за крайното енергийно потребление 
в страната за 2017 г. [1] 
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Таблица 2
Крайно енергийно потребление на Република България. 
Състояние към 2017 г. 

х. т. н. е. TWh %

1 Общо 9738 113,3 100

2 Индустрия 2721 31,7 28

3 Транспорт 3325 38,7 34

4 Домакинства 2319 27 24

5 Търговия и обществени услуги 1120 13 11,5

6 Селско стопанство 173 2 1,8

7 Други
На диаграмата на фиг. 1 е представена структурата на крайното 

енергийно потребление през 2017 г.

Фиг. 1. Структура на енергийните ресурси в крайното енергийно потребле-
ние през 2017 г.

Брутното производство на електрическа енергия включва:
• произведената електрическа енергия от всички електрически цен-

трали (измерена на изходните клеми на генераторите);
• потреблението на енергия по отрасли не включва собствените нуж-

ди на централите и загубите от пренос ;
Потреблението на енергия по отрасли не включва собствените нужди 

на централите Производството на топлинна енергия представлява:
• брутно произведената топлинна енергия от обществените централи;
• само продадената топлинна енергия от заводските централи.
На диаграмата на фиг. 2 е представена структурата на потребление-

то на електрическата енергия по отрасли с отчитане загубите на електро-
енергия, които имат съществен дял в баланса. Общото електропотребле-
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ние през 2017 г. е 49 318 GWh.

Фиг. 2. Структура на потреблението на електрическа енергия по отрасли 
през 2017 г.

На диаграмата на фиг. 3 е представена структурата на потребление-
то на топлинна енергия по отрасли. Общото потребление на топлинна 
енергия през 2017 г. е 12 269 GWh. 

Фиг.3. Структура на потреблението на топлинна енергия по отрасли през 
2017 г.

Енергиен баланс на Германия. 

Прогноза към 2050 г.
Германската асоциация за възобновяема енергия (Bundesverband 

Neue Energiewirtschaft (BNE)) разработи иновативно предложение за общ 
енергиен баланс на Германия за 2050 г. [2]. BNE издаде Бяла книга, съ-
гласно която Германия има потенциал да достигне 1000 GW инсталирана 
фотоволтаична (PV) мощност до 2050 г.[2] Според Роберт Буш, управля-
ващ директор на BNE, енергийният преход в електроенергийния сектор 
ще приключи скоро. Тогава ще бъде поставен въпросът за декарбониза-
ция на секторите за отопление и транспорт чрез директна електрифика-
ция. Има и други трудно усвоими сектори за декарбонизация, като някои 
производства от тежката индустрия, тежкотоварен автомобилен транс-
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порт на дълги разстояния, авиация и корабоплаване, където директната 
електрификация е недостатъчна. В тези отрасли ключова роля ще играе 
т. нар. „зелен водород“, който е най-изгодното и устойчиво решение за 
пълна декарбонизация. Това ще изисква производството на големи ко-
личества електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници: 
фотоволтаици; вятърна енергия; биоенергия. BNE прогнозира крайното 
енергийно потребление в Германия към 2050 г. да достигне 1600 TWh.

BNE прогнозира, че вятърната енергия от морето и сушата и биоенер-
гията в Германия ще могат да осигурят около 40 % от енергийните нужди 
или 666 TWh към 2050 г. При това положение около 1000 TWh енергия ще 
се произведе от PV централи с обща инсталирана мощност от 1 TW.

BNE предлага да се използват различни PV централи (полеви PV, по-
кривни BIPV, Agro PV и др.). При това положение ще бъде необходимо 
осигуряване на краткосрочно и дългосрочно съхранение, за да се поемат 
върховите (пиковите) натоварвания в мрежата и последващо използва-
не на слънчевата енергия, особено през зимния сезон. Tова може да се 
реализира чрез директно преобразуване на електрическата енергия във 
водород в електролизери и последващо сезонно съхранение.

Около 500 GW фотоволтаични (PV) мощности ще бъдат изградени 
като покривни, фасадни и други, а останалите 500 GW ще бъдат изграде-
ни като полеви. За тази цел ще е необходима площ от около 5 000 km2. 
В момента Германия използва площ от около 24 000 km2 за отглежда-
не на енергийни култури. Ако тези райони бъдат покрити с PV централи, 
вместо с енергийни култури, то те ще произвеждат около 30 пъти повече 
енергия в сравнение с енергията, получена от енергийните култури. В съ-
щото време земеделските райони ще бъдат подобрени по отношение на 
биоразнообразието. При условие, че в тези райони се използват Agro PV, 
съществено ще се увеличат добивите от земеделска продукция и ефек-
тивността на PV централите. Следователно бъдещата енергийна система 
в Германия ще заеме по-малки площи от днешната и би увеличила значи-
телно и надеждно биологичното разнообразие.

Според изчисления на BNE, цената на енергията, генерирана от 
големи децентрализирани PV централи до потребителите с минимални 
мрежови такси, ще бъде около 25 €/MWh, а в съчетание със съхранение 
на батерии - около 30...40 €/MWh. Значителното намаление цените на 
електролизерите ще позволи цената на зеления водород да се намали до 
около 1.25 €/kg до 2030 г. По този начин зеленият водород ще се конку-
рира с водорода, произведен от изкопаеми горива.

Изследователи от Австралийският национален университет 
(ANU) са експериментирали нов метод за преобразуване на слънче-
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вата енергия във водород. При този метод отпада необходимостта 
от електролизери и трансформацията DC-AC-DC т.е. отпада и не-
обходимостта от изграждане на нова преносна мрежа или разши-
рение на съществуващата. Те постигат това чрез самостоятелно 
слънчево разделяне на водата посредством тандемни абсорбери от 
Perovskit-Silicon. Това е полупроводникова фото-електродна клетка 
(РЕС) която е потопена във воден електролит и поглъща светлинни-
те фотони, генерира електрони, които участват в реакцията на отде-
ляне на водород и в реакцията на отделяне на кислород. С разрабо-
тения експериментален модел е постигната ефективност от 17.6 %. 
Получените резултати са доказателство че метода предлага огромни 
възможности за по-нататъшно подобряване на ефективността и на-
маляване на разходите чрез оптимизиране на отделните компоненти 
и замяна на скъпите катализатори с нови ниско ценови решения. Ав-
торите правят заключението че произвеждания от тях зелен водо-
род ще ценово конкурентен на природния газ в много страни [29]. 
Като се отчете факта, че всички прогнози за цените на PV и вятърната 
енергия се оказват консервативни, е възможно цените на енергията и 
водорода в Германия да бъдат още по-ниски (15-20 €/kWh и под 1 €/
kg водород).

Енергиен баланс на Република българия към 2050 г.

контекст на методологията на BNe

Общият енергиен баланс (ОЕБ) на Република България към 2050 г. тряб-
ва да бъде съобразен със стратегическите цели на страната и той не може 
да се различава съществено с показателите на ОЕБ на водещите икономики 
в Европейския съюз, в т.ч. на Германия. Предлага се да се приложи методо-
логията на BNE за реализиране на ОЕБ на България към 2050 г.

Крайното енергийно потребление на една страна в определена сте-
пен зависи от брой на жителите, брутния вътрешен продукт и от нивото 
на технологиите в индустриалния сектор, комуналния сектор, земедели-
ето и др.

Разпространението на новите технологии в рамките на ЕС се осъ-
ществява без бариери, поради свободното движение на хора, капита-
ли и стоки. Между икономиките на България и Германия съществува 
силна интеграция, която се очаква в следващите десетилетия да се 
задълбочава.

Поради това енергоемкостта на БВП на българската икономика по-
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степенно ще намалява и ще се доближава до тази на Германия. Това 
означава преобразуване на всяка дейност в съвременния живот и във 
всеки сектор на икономиката : индустрия, транспорт, сгради, енергети-
ка и земеделие. За това ще способстват и европейските стандарти (EN), 
които България трябва да изпълнява. Така например стандарта за сгради 
с енергийно потребление близко до нулевото [3] се очаква към 2050 г. да 
намали енергийните разходи на сградите в България с повече от 4 пъти, 
спрямо съществуващите в момента. Съществено влияние върху енерге-
тиката на България ще окаже т. нар. „Зелена сделка“ (GREEN DEAL) на 
Европейския съюз (ЕС).

В табл. 3 са представени брой на населението, брутен вътрешен про-
дукт (БВП) на жител и общ БВП за България и Германия. 

Таблица 3 

Брутен вътрешен продукт на Германия и България 

Държава Показател

Население,
брой жители към 
01.01.2019 г.

БВП на жител,
€/жител

БВП на страната,
млрд. €

България 7 000 039 8 600 60.2

Германия 019 214  41 340 3 432
Стратегическите цели на България през следващите години трябва 

да бъдат следните:
• Спиране на обезлюдяването на страната и последващо бавно на-

растване на броя на жителите основно в обезлюдените райони;
• Повишаване на доходите в България и излизане от състоянието 

„Най – бедна страна в ЕС“;
• Подобряване на качеството на живот;
• Утвърждаване на „Върховенството на закона“. 
Тези цели са взаимно свързани.
При условие, че се възприеме предложения модел за решаване 

на демографските проблеми в страната и ускорено развитие на 
обезлюдените и обезлюдяващи се райони (Приложение 1 [19]), могат 
да се очакват средни стойности на темп на годишен икономиче-
ски растеж за различни времеви периоди, представени в табл. 4. 
Приетите темпове на икономически растеж са напълно възможни и те 
се базират на резултатите от изследванията, проведени в предложения 
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модел за ускорено икономическо и демографско развитие. Моделът се 
възприема от консервативно мислещите политици като „Утопия“, но той 
е базиран на реални технологии, на реални цени и данъчни политики, на 
реални финансови механизми и на реалната мечта на основната част 
от младите хора да успеят в собствената си страна. За реализацията 
на този модел е необходима политическа воля. Ако през следващите 
години България разчита на консервативни или умерено консервативни 
модели на развитие на икономиката и енергетиката, тя няма да излезе 
от състоянието „Най-бедната страна в ЕС“ и няма да може да постигне 
стратегическите си цели. 

Таблица 4

Темп на годишния икономически растеж

№ по 
ред

Показател Мярка Времеви период
2020 – 
2030 г.

2031 – 
2040 г.

2041 – 
2050 г.

1 Средногодишно 
нарастване на БВП

% 6,5 5,5 4,5

2 БВП на страната в 
края на периода

млрд. € 113 193 300

3 Население в края 
на периода

милиона
жители

7,9 8,4 8,9

4 БВП на жител €/жител 14 304 22 976 33 707

От представените резултати в табл.4 се вижда, че БВП на страната 
ще се увеличи около 5 пъти, като един от основните „двигатели“ на този 
икономически растеж ще бъде предложеният модел за „Икономическо и 
демографско развитие на обезлюдяващите се селски райони“. За практи-
ческата реализация на модела съществуват всички необходими условия: 

• неограничени европейски и глобални пазари за произвежданата 
продукция;

• необходими площи обработваема земя;
• подходящи климатични, хидрологични и почвени условия;
• свободни финансови средства на глобалните пазари;
• млади хора (от страната и българската диаспора), които желаят 

да развиват собствен бизнес при разполагаемите финансови и битови 
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условия.
Ще намери решение и демографският проблем, ще се създаде сред-

на класа в селата, ще се възстанови икономическият, културният и ду-
ховният живот в българските села, ще се “напълнят“ селските училища с 
ученици, като всичко това ще се случи с минимални публични средства. 
За да се реализира проектът, трябва политическа воля.

В табл. 5 са представени прогнозните стойности на показателите на 
крайното енергийно потребление на България и Германия. 

Таблица 5

Крайно енергийно потребление на Германия и България

Държава Показател 

Населе-
ние, брой 
жители 
към 2050 
г.

БВП на 
жител 
към 2050 
г.
€/жител

БВП на 
страната 
към 2050 
г.,
млрд. €

Крайно 
енергийно 
потребле-
ние,
TWh/година

Енергоемкост 
на БВП,
KWh /1000 €
към 2050 г.

Бълга-
рия

8.9
милиона

33 707 
(табл.4)

300 81.3* 271

Герма-
ния

83 мили-
она

81 760 
(ръст 2,5 
%)

6 786 1 600 
(според 
изчи- сле-
ния на BNE)

236

Забележка (*) Стойността на крайното енергийно потребление (КЕП) 
на Република България през 2050 г. е определена при условие, че енер-
гийните разходи към тази година за единица БВП са с около 15 % по-ви-
соки от тези в Германия:

КЕПBG = 1.15 КЕПDE х БВПBG /БВПDE = 
= 1,15 х 1600 TWh x 300млрд. €/6786 млрд.€ = 81.3 TWh/година, (1)
където БВПBG и БВПDE са стойностите на брутния вътрешен продукти 

на България и Германия към 2050 г. 
В настоящият момент крайното енергийно потребление в страната 

за 2017 г. е KEПBG2017 = 111 TWh/година [1]. Естествено възниква 
въпросът: вследствие на какви енергийни трансформации и енергийни 
политики КЕПBG2050 ще се намали на 81.3 TWh/година, т.е. с около 25 %, 
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въпреки увеличението на БВП за периода от 2017 до 2050 година от 
60,2 млрд. € на 300 млрд. €, т.е. увеличение с 498 % и увеличение на 
броя на жителите към 2050 година с около 1.9 милиона спрямо 2020 
година ?

Енергийна трансформация в транспорта

В табл. 6 са представени енергийните разходи (kWh/100 km) на един 
лек автомобил среден клас от съществуващия автомобилен парк в стра-
ната и един електромобил среден клас към 2050 г.

Енергийната плътност на съществуващите литиево-йонни („Li-ion“) 
батерии за електромобили „TESLA“ е около 160 Wh/kg, т.е. батерия 85 
kWh има маса 540 kg. Към 2050 г. вследствие подобряването на техноло-
гиите енергийната плътност се очаква да се повиши до 500 Wh/kg.

Таблица 6

Енергийни разходи на автомобили.

Съществуващо положение и прогноза към 2050 г. 

№
по
ред

Вид 
на автомобилите

Разход 
на гориво

Разходи,
 kWh/100 
km

Процентно 
съотно-
шение на 
разходите

1 Съществуващи,
 среден клас

7 l/100 km
(комбиниран 
разход)

87,5 100 %

2 Електромобили 
„TESLA – S“, 2020 г.

185 Wh/km 18,5 21 %

3 Електромобили 
среден клас, 2050 г.

145 Wh/kg 
(вследствие на-
маляване тегло-
то на батериите

14,5 16,6 %

Към 2050 г. споделените пътувания ще бъдат масово разпростра-
нени и това ще доведе до допълнително намаляване на енергийните 
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разходи в сектор „Транспорт“. В настоящия момент тежкотоварният 
автомобилен транспорт (ТИР), пътническият автотранспорт и лекото-
варният транспорт са основно на базата на дизелово гориво. При тези 
типове транспорт ефектът от електрификацията им или преминава-
нето на зелен водород е с около 20% по-нисък в сравнение с леките 
коли.

Значителни енергийни трансформации се очакват в леката 
авиация. В края на м. май 2020 г. беше проведен тестов половинчасов 
полет на 9-местен електрически самолет на „Cessna eCaravan“ на 
разстояние 160 km. Разходите за електрическа енергия за този 
полет са 6 $, докато разходите за същия самолет с двигател с 
вътрешно горене (ДВГ) са 300 – 400 $[20]. При компактните размери 
на електрическия двигател, дизайнът на самолета е променен, като 
е намалено аеродинамичното му съпротивление. Ако фюзелажът и 
крилата на самолета се покрият с тандемни PV-клетки, при слънчево 
време енергийните разходи за един полет могат да се намалят допъл-
нително с около 40 %. 

Въздушните електрически таксита могат да конкурират пътническите 
автобусни превози и големите самолетни линии. Така например, полет 
от София до черноморските курорти ще има: продължителност средно 
около 1,5 h; цена на билета - с около 30 % по-ниска от автобусните 
билети; чувствително по-добър комфорт при по-малък брой пътници; 
кацане и излитане на летището за леки самолети на курорта; в 
крайна сметка - нулеви емисии. На настоящия момент на развитие на 
технологиите, такива полети са конкурентни с дължина на полета до 
800 km. С увеличаване на енергийната плътност на батериите ще се 
увеличава и дължината на полетите. Около 45 % от глобалните полети 
са до 800 km.

Този пример показва, че през следващите години предстоят 
значителни промени в авиацията. 

По подобен начин ще се развиват и процесите във водния транспорт. 
В табл. 7 са представени резултатите от сравнителен анализ на 
енергийните разходи за две модификации за корабно задвижване, 
базирано на следните горива:

• конвенционално (дизелово);
• водородно.
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Таблица 7

Енергийни разходи за корабно задвижване с конвенционално и во-
дородно гориво

№ Вид гориво

по 
ред

Показател Мярка Конвен-
ционално
(дизелово)

Водородно

1 Получена полезна енергия 
на вала на витлото от 1 kg 
гориво

kWh/kg 4,2 21,66

2 Цена на полезната енер-
гия

€/kWh 0,238 0,058 

3 Относително съотношение 
на разходите 

% 100 24

Следователно, с въвеждане корабно задвижване, базирано на водо-
род, ще се постигнат:

• намаление на крайното енергийно потребление – 5,2 пъти;
• намаление на разходите за гориво - около 4 пъти;
• нулеви емисии.
С достатъчна за практиката точност може да се приеме, че 

вследствие на електрификацията на сектор „Транспорт“ и на 
споделените пътувания, годишните енергийни разходи ще се намалят 
повече от 5 пъти към 2050 г., спрямо тези през 2017 г. (т.е. от 38,7 
TWh/година през 2017 г. ще бъдат под 8 TWh/година през 2050 г.). 
 В момента се разработват и плавателни съдове с електрическо задвиж-
ване и захранване от PV панели + батерия [22].

Сравнителен енергиен анализ за земеделски трактор, задвижван с 
различни горива – дизелово и водородно

Извършен е сравнителен енергиен анализ на земеделски трактор 
с мощност 110 kW, задвижван с приложение на конвенционалното – 
дизелово гориво и с водородно гориво. От представените резултати в 
табл. 8 се вижда, че следствие на прехода от дизелово към водородно 
гориво, енергийните разходи за механична тяга в земеделието ще се 
намалят около 5 пъти.
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Таблица 8

Сравнителен енергиен анализ при приложение на дизелово и 
водородно гориво за ззадвижване на земеделски трактор с мощност 
110 kW

№
по 
ред

Показател
Гориво

Мялка Дизелово 
гориво с 
резервоар
 180 l/150 kg

Водородно гориво
 с бутилка 40 kg 
водород 700 bar+75 
kWh Li-jon батерия

1 Цена на горивото €/kg 1 1,25 
2 Енергийно съдържание kWh/

kg
12,5 39,39

3 Ефективност на 
енергийните трансфор-
мации

% 30
Двигател, 
скоростна 
кутия, дифе-
ренциал

56
Горивна клетка + 
блок за управление 
+ 2 бр. електродви-
гатели

4 Получена полезна енер-
гия на задвижващите 
колена от 1 kg гориво

kWh/
kg

3,75 21,66

5 Продължителност на 
работа с едно зареж-
дане при дълбока оран, 
т.е. 70 % от номинална-
та мощност или 77 kW

h 8,2 12,2

6 Разход на гориво за мо-
точас при дълбока оран 
и стойност на изразход-
ваното гориво

kg/h 18,3 3,56 

€/h 18,3 4,4 
7 Цена на полезната 

енергия
€/
kWh

0,3 0,058

8 Съотношение на раз-
ходите

% 100 19,3

Забележка: Масата на двете модификации на земеделския трактор 
110 kW е приблизително една и съща. 
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Развитие на енергийното потребление. 

Възобновяемите енергийни източници в енергийния преход

Енергийното потребление в сградния фонд се очаква да се намали до 
2050 год. около 4 пъти (в това число са включени и енергийните разходи 
на новопостроените сгради с близко до нулевото потребление), т.е. да 
спаднат под 7 TWh /година към 2050 година, като се намали повече от 5 
пъти [19].

В периода до 2050 г. съществуващите индустриални производства ще 
се модернизират и енергийните разходи за единица продукция в повечето 
случаи ще се намалят в пъти. Това създава предпоставки енергийните 
разходи в индустриалния сектор да се намалят въпреки „планираното“ 
нарастване на БВП до 2050 г. около 2 пъти. Изграждането на нови 
енергоемки производства ще бъде сведено до минимум. В IT сектора 
и в много други сектори ще бъде въведена добрата практика „Home 
office”. Електронизацията на дейностите и институциите (електронно 
правителство, електронни общини, електронни министерства и 
агенции, електронно здравеопазване и др.) ще доведе до чувствително 
ограничаване на енергийните разходи. Така че получената стойност 
на крайното енергийно потребление от 81.3 TWh в общия енергиен 
баланс на България към 2050 г. (ОЕБBG-2050

) е определена на основа-
та на реални технологии, за реални политики ( GREEN DEAL) и на 
реални индустриални стандарти. Така например в Германия ОЕБ

DE-2019 
e около 2500 TWh, а ОЕБ

DE-2050 
се очаква да бъде 1600 TWh, т.е. 

намаление с 36 %, въпреки близо двукратното увеличение на БВП
DE-2050. 

 Основен инструмент на зелената сделка на ЕС (GREEN DEAL) е така 
наречения „Механизъм за справедлив преход (JTM)“, който има за цел 
да финансира прехода на континента към неутрална за климата ико-
номика до 2050 г. Механизмът ще представи целенасочена подкре-
па за мобилизиране на поне 100 млрд.€ за периода 2021 -2027 г. в 
най-засегнатите региони, за да се облекчи социално икономическото 
въздействие на прехода. За да имат достъп до фондовете, 27-те 
държави членки трябва да изготвят собствени програми за преход, като 
се определят районите, които ще бъдат засегнати най-силно от прехо-
да към зелена енергия и начертаят пътища за екологично възстановя-
ване до 2030 г. [28]. Каква ще бъде финансовата помощ за България? 
Успешен глобален енергиен преход към възобновяеми енергийни 
източници ще нанесе значими икономически удари на силно зависимите 
от износа на въглеводороди държави (като Бразилия, Нигерия, Русия, 
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Саудитска Арабия, Венецуела и др.). Същевременно в много държави 
постепенно ще се премахне зависимостта от вноса на изкопаеми горива 
[10]. Големите печеливши в този преход обаче ще бъдат притежателите 
на интелектуална собственост и на върхови технологии за производство 
на възобновяема енергия и нейното краткосрочно и сезонно съхранение. 
В това отношение Китай, държавите от Европейския съюз (ЕС), Япония 
и САЩ се позиционират в максимална степен, за да получат дивиденти 
от енергийния преход. Годишните приходи от интелектуална собстве-
ност и производство и монтаж на оборудване за възобновяема енергия, 
и нейното съхранение в глобален мащаб, ще бъдат съпоставими с при-
ходите от глобалната автомобилна индустрия. Броят на глобалните ра-
ботни места се прогнозира да достигне 84 милиона към 2030 год., при 
41 милиона към момента. Франция, която е световен лидер в относител-
ния дял на атомната енергия, предвижда изграждането до 2026 г. на 44 
GW фотоволтаични ( PV) мощности [8]. Холандия, която е най-гъстона-
селената страна в ЕС, предвижда изграждането до 2050 г. на 100 GW 
фотоволтаични (PV) мощности [9]. Полша ще достигне целта си от 7.8 
GW слънчева енергия според „Националния план за енергия и климат“ 
до средата на десетилетието вместо до 2030 [30]. Естествено, възниква 
въпросът: Какво ще получи България от енергийния преход ? Само 
чиста и евтина енергия или и допълнителни дивиденти от интелектуална 
собственост и от производствени мощности? 

За да излезе от състоянието на „Най-бедната и обезлюдяваща се 
страна в Европейския съюз“, България задължително трябва да участва 
в разпределението на дивидентите в този значим сектор в глобалната 
икономика през следващите три десетилетия.

С какви ВЕИ генериращи мощности може да се осигури годишно 
производство на 81.3 TWh в България ?

Отчитайки бурното развитие на PV и вятърните технологии, България 
има значителен потенциал за фотоволтаична (PV) енергия – средно 1,4 
MWh/год. за 1 kWp инсталирана PV мощност. В сравнение с Германия, 
потенциалът от вятърната енергия е значително по-малък. Характерна 
особеност на ОЕБ в България е, че страната разполага със значителни 
количества растителна биомаса от горското и селското стопанство. 
Около 1 милион домакинства се отопляват с дърва, като през лятото си 
доставят дърва, а през отоплителния сезон ги използват. Това е форма 
на сезонно съхранение на енергия, но в следващите години получаването 
на топлинна енергия ще се електрифицира (чрез топлинни помпи), а 
биомасата (дърва + растителни отпадъци) ще се складира през летните 
месеци в специални регионални депа, а през отоплителния сезон чрез 
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газификация ще се получава зелен газ. От зеления газ, чрез парогазови 
централи (ПГЦ) или горивни клетки (ГК), ще се генерира електрическа 
енергия, като топлинна енергия ще се получава чрез топлинни помпи с 
SCOP ≥ 5.5 (т.е. с единица електрическа енергия (1 kWh) ще се получават 
средно за отоплителния сезон 5,5 единици топлинна енергия (5,5 kWh)). 
Получената ниско потенциална топлина от ПГЦ или от ГК ще се използва 
през отоплителния сезон за отопление на оранжерии, отопление на 
индустриални сгради или за индустриални нужди. По този начин може 
да се получи през отоплителния сезон около 16 TWh топлинна енергия.

Останалите 65 TWh енергия за крайно енергийно потребление ще се 
получат от следните генериращи мощности:

• ВЕЦ – 6 TWh. Водата преимуществено ще се използва за задо-
воляване на битови и комунални нужди и в напоителните системи в 
селското стопанство.

• Вятърни централи – 5 TWh (около 3 GW инсталирани мощности).
PV централи – 54 TWh (40 GWp), от които 10 GWp покривни 

PV централи на покривите на индустриални, комунални, търговски 
и земеделски сгради и др. 10 GWp покривни централи могат да се 
реализират с изграждането на 50 хиляди покривни PV централи, всяка 
от тях със средна мощност 200 kWp и необходима площ от 1600 m2. В 
момента в Германия има над 1.7 милиона покривни PV централи.

Около 30 GWp ще бъдат реализирани с полевите PV централи, 
изградени децентрализирано в непосредствена близост до големите 
потребители на енергия. По този начин чувствително ще се намалят 
загубите от пренос и разпределение и особено в мрежите 20 kV. За тази 
цел ще са необходими площи около 240 km2 (0,22 % от територията на 
страната), т.е. значително по-малко от площта, която заема енергийната 
инфраструктура в момента. На тази площ ще се осигури паша за около 
80 хил. овце и годишните приходи на декар от продажбата на PV енергия 
ще бъдат около 2 625 €/година при продажна цена на енергията 15 €/
MWh. Ако на тази площ се отглежда пшеница, годишните приходи ще 
бъдат около 75 € на декар т.е. около 35 пъти по-ниски. Отглеждането 
на енергийни култури в земеделието ще бъде лишено от икономическа 
логика. По този начин ще се подобри биоразнообразието, което ще 
доведе до по-малко приложение на препарати за растителна защита.

Прогнозна цена на енергията

Каква се очаква да бъде цената на енергията (електрическа и то-
плинна) в България?
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Цената на енергията от PV и вятърни централи непрекъснато нама-
лява. В табл. 9 са представени четири ценови рекорда от PV централи, 
изградени чрез публични международни търгове, с фиксирани цени за 
изкупуване на 100 % от произведената енергия за период от 20 до 25 
години. Печеливша е офертата с най-ниска цена.

Таблица 9

Цена на енергията, произведена от фотоволтаични (РV) централи

№ 
по 
ред

Държава
Цена на енер-
гията

Дата  на 
провежда-
не  на търга

1 Abu Dhabi (световен рекорд [4]) 0,0135 $/kWh 28.04.2020

2 Португалия (европейски рекорд [5]) 0,0148 €/kWh 31.07.2019

3 Албания (рекорд на страната [6]) 0,0248 €/kWh 28.05.2020

4* Германия (рекорд на страната [7]) 0,0335 €/kWh 05.03. 2020 

Забележка (*): Цената на енергията от този германски проект е повече 
от 20 пъти по-малка, спрямо FIT цената на PV енергията в Германия от 
2007 г.

По оценка на Международната агенция за възобновяема енергия 
(IRENA) PV технологията се намира в „младо юношеската си възраст“ 
и предстои сериозно развитие в технологично и ценово отношение. В 
следващите три години се очаква в глобален мащаб да бъде преодоляна 
психологическата ценова бариера 0,01 $/kWh. Географската ширина 
на Северна Португалия е съизмерима с географската ширина на 
Южна България, а географската ширина на Албания е съизмерима 
с тази на България. При условие, че през настоящата година се 
проведат международни търгове за изграждане на соларни PV 
паркове в България по правилата на IRENA, печелившите оферти 
няма да се различават съществено от тези в Португалия и Албания. 
Според направена оценка на прогнозната цена на енергията от полеви 
PV централи в България по методиката на fRAuNHofeR, се очаква 
към 2030 г. цената да бъде 0,015 €/kWh. С тази цена на енергията 
и отчитайки глобалното намаление на цените на електролизерите, 
цената на зеления водород в България се очаква да бъде под 1,25 €/kg.  
Енергийните експерти в ЕС смятат, че пълната декарбонизация на 
икономиката ще изисква значителни количества зелен водород. 
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Европейската водородна стратегия „максимализира“ зеления водо-
род. Поради финансови причини синият водород ще има преходна 
роля. Зеленият водород се произвежда от възобновяема енергия. 
Синият водород се произвежда от природен газ, като при неговото 
производство въглеродните емисии се „улавят“, съхраняват или се 
използват повторно, за да се компенсира тяхното въздействие. Си-
вият водород се произвежда от природен газ или въглища и има 
цена в момента около 1.5 € /kg. ЕС си поставя за цел да постигне 
същата цена на зеления водород, за да има паритет на цените. ЕС 
не възнамерява да използва сив водород в енергийния преход. IEA 
изчислява, че в момента цената на зеления водород е 3.5 – 5 €/kg. В 
момента глобалното производство на зелен водород е 74 мил. тона, 
от които 9.8 мил. тона се произвеждат в ЕС. Само 4% от европейското 
производство е зелен водород. Цената на чистата енергия и 
електролизата са основните двигатели при очакваното намаление 
на цената на зеления водород. В момента водородната икономика 
на Европа има годишен оборот от 2 млрд. € Съгласно прогнозите 
тази цифра ще се увели до 140 млрд. € към 2030 година и ще бъдат 
създадени около 140 хил. нови работни места. Като оптимистичен 
вариант зa участието на България в този нов пазар е да се реализира 
годишен оборот в страната от 2 млрд. € и около 2 хиляди нови 
работни места. Основание за оптимизъм е прогнозираната ниска цена 
на PV енергията. Този „дял“ на България няма да бъде подарък, той 
трябва да се „извоюва“. В свят, в който зеления водород ще замести 
изкопаемите „горива“, ЕС вярва, че може да увеличи значимостта 
си чрез технологично лидерство във водородните технологии. В 
стратегията за развитието на водородната енергетика се отбелязва, 
че зеленият водород създава предпоставки за създаване на еталон 
при транзакциите с водород, доминирани в евро, подобно на това, 
че суровият нефт се търгува в долари. На 8 юли се очаква да бъде 
сформиран „Европейски водороден алианс“. Идеята е да се представят 
добавените стойности, които се формират по „водородната верига”: 
производство, пренос, мобилност, прoмишленост, енергия и отопление.  
Отчитайки доказаната „консервативност“ на всички направени 
прогнози за цените на PV панелите и инверторите , PV енергията и 
цената на зеления водород, е възможно цената на PV енергията да се 
намали до 0,01 €/kWh, а цената на зеления водород да стане под 1 €/
kg. Генериращи мощности от атомни централи в енергийния баланс не 
се предвиждат. 14 страни в ЕС нямат атомни централи, като в края на 
2022 година Германия затваря последната си атомна централа и тези 
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страни предвиждат в различни периоди да затворят и термичните си 
централи. Буди недоумение твърдението на някои енергийни експерти 
и политици, които заявяват, че българската енергетика няма да може 
да съществува без базови мощности (АЕЦ и ТЕЦ), въпреки че АЕЦ 
Козлодуй ще бъде в експлоатация до 2047 г. Така например Гърция 
няма АЕЦ и предвижда да затвори последната си термична централа 
през 2028 год. и не смята, че ще има проблеми с устойчивостта на 
енергийната си система. Определението за базова мощност през 
последните години силно се промени с приложението на: новите 
технологии за съхранение на енергия; SMART GRID; успешните резул-
тати от експериментиране на захранването на цели градове със 100 % 
възобновяема енергия [23]. Зеления водород ще има съществена роля 
в енергийния преход. В настоящия момент чрез газов микс от природен 
газ + 30% зелен водород се захранват газовите потребители, като по 
този начин се намаляват емисиите на СО2

. Производителите на газови 
турбини ( SIEMENS, GE, ROLLS-ROYCE) декларират, че към 2023 
година ще пуснат газови турбини, работещи със 100% зелен водород. 
Изследователи в Германия определиха капацитета за съхранение 
на водород в солни мини на територията на ЕС - 84800 TWh т.е. 
многократно повече от брутно консумираната енергия в ЕС[24]. ЕС 
ще се нуждае от около 108 GW капацитет за съхранение от батерии 
до 2030 г., за да се изпълнят текущите планове за декарбонизация. 
За да се постигне целта за пълна декарбонизация към 2050 ще са 
необходими около 550 GW на водородни електролизери, които да 
произвеждат зелен водород от слънчеви и вятърни централи [26]. Solar 
Power Europe прогнозира, че глобалния обем от нови PV мощности ще 
нарасне от 630 GW в края на 2019 до 1448 GW през 2024 т.е. средно 
годишен ръст от 18%, въпреки очакваното намаление с 4% за 2020, 
поради COVID-19 [25]. Произведената енергия от АЕЦ (евентуално от 
изградена АЕЦ „Белене“) ще бъде с цена на изхода на централата - 
минимум 0.1 €/kWh. Като се добавят и мрежовите такси, цената на 
енергията до крайните потребители ще бъде над 0.12 €/kWh. При 
тази цена на енергията и при либерализиран европейски енергиен 
пазар, няма да има потребители, които биха купили от тази енергия 
при условие, че на пазара има зелена енергия с около четири пъти 
по-ниска цена. Задължително условие на всеки инвестиционен проект 
е пазарното проучване за реализация на произвежданата продукция. 
Нашите анализи показват, че АЕЦ „Белене“ няма да има очакваната 
пазарна реализация на произведената електрическа енергия. 

Предлагаме това наше заключение да бъде обсъдено публично.
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Тенденции за реализация на енергийния преход в българия

Основната част от инвестициите за реализацията на енергийния 
преход в България ще бъдат частни (основно чуждестранни от 
международни консорциуми). Публичните инвестиции ще бъдат основно 
в електропреносната мрежа (с презумцията, че тя ще остане държавна), 
въпреки че това е дискусионен въпрос. През следващите няколко години 
(до 2025 г.) предстои да се случат следните събития в PV технологиите:

• Въвеждане в производството на PV клетки – технологията 
„Perovskit”. Средната ефективност на „силициевите“ клетки се 
подобрява годишно от 0,3 % до 0,4 % (абсолютни). Това повишаване на 
ефективността е станало в много конкурентна среда, тъй-като цените на 
PV модулите са спаднали със 70 % за последните 6 години. Като се има 
предвид, че технологията „Perovskit” е в началото на своето развитие, 
годишното подобрението на ефективността с 3,8 % до около 23 % е 
върхово постижение, което изпреварва значително всички останали 
PV технологии [14]. Японски учени са разработили тандемна PV клетка 
от силициев перовскит с ефективност от 38,7 % [15]. Според авторите 
има реална възможност за масово производство на тази клетка. Това 
би означавало един PV панел с площ 1,6 m2 (60 клетки) да има мощност 
над 500 Wp. Учени от MIT са създали ниско ценова тандемна PV клетка 
с теоретична ефективност 40 % и практическа 35 % [16]. Клетката е в 
процес на експериментално производство. 

• Увеличаване на единичната мощност на PV панелите. През насто-
ящата година беше пуснат в производство PV панел с мощност 580 W. 
През следващата година се очаква да бъде на пазара панел с мощност 
625 W. Този тип панели са с по-големи размери спрямо стандартните с 60 
броя клетки и са с по-висока ефективност. Това води до намаляване на 
BOS разходите. 

• Увеличаване на експлоатационния срок на PV панелите. При екс-
плоатационен срок до 32,5 години, се намаляват годишните експлоата-
ционни разходи до 17 $/kWp, като за сравнение тези разходи са били 35 
$/kWp преди 10 години [10, 11]. Разходите ще продължат да намаляват в 
следващите години следствие повишаване ефективността и намаляване 
броя на необходимите панели за 1 kWp PV мощност.

• Приложение на Agro PV полеви централи за условията в 
България за съвместно производство на PV енергия и овцевъдство. 
По този начин ще се премахнат разходите за косене (средно 3 пъти 
годишно), ще се премахнат (намалят) разходите за аренда, тъй-
като земята ще се използва и за пасища и следствие „шарената 
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сянка“ тревата няма да „изгаря“ в летните месеци, и изпаренията 
от тревата ще доведат до увеличаване на производството до 5%.  
 Базираният в САЩ институт за енергийна икономика и финан-
сов анализ (IEEFA) прогнозира, че разходите за производство 
на PV енергия ще клонят към нула в райони с висока слънчева 
радиация като Аризона, Испания, Раджастан, Северен Куинсланд 
до 2030-40 год. [21]. Тази прогноза изисква сериозен анализ. 
 Цените на PV енергията през последните 10 години в глобален мащаб са 
намалени с 82 % [12,13]. През следващите години цените на PV енергията 
ще продължат да намаляват, вследствие въвеждането на: нови 
технологии за повишаване на ефективността; Agro PV; нови материали; 
мащаб на производството; приложение на двустранни (bifacial) PV панели 
с едноосни тракери (от което годишната генерация се повишава до 35 
% [17]; провеждане на публични търгове с голям брой участници. По 
експертна оценка, в следващите години частните инвестиции в сектор 
„Енергетика“ ще бъдат над 85 %, като тези инвестиции ще осигуря-
ват ниска цена на енергията за крайните потребители (индустрия, 
комунално-битов сектор). Вследствие на ниската цена на енергията за 
индустрията ще се повиши конкурентноспособността на българската 
икономика и ще се разкриват нови работни места. Ниската цена на 
енергията ще доведе до повишаване на вътрешното потребление. 
Енергетиката на България постепенно ще се декарбонизира, като до 2050 
г. емисиите от парникови газове ще станат нулеви. Секторите „ОВК“ и 
„Транспорт“ ще се електрифицират на 100 %, от което ще се премахнат 
емисиите от фини прахови частици, азотни и сернисти окиси. Чистите 
въздух и вода, екологичната храна и намалените шумови нива, ще 
доведат до чувствително повишаване на нивото на общественото здраве.

Спестените публични инвестиции от сектор „Енергетика“ през 
следващите 30 години (около 20 млрд. €) ще се използват за: 

• образование; 
• здравеопазване; 
• демография (стимулиране на раждаемостта и привличане на 
млади семейства от българската диаспора [19); 
• преустройство на сектор „Земеделие“ (достигане на годишен 
приход 3000 лева от един декар обработваема земя [19]).

ЗаклЮЧЕНИЕ

1. Общият енергиен баланс (ОЕБ) на Република България към 2050 
г. трябва да бъде съобразен със стратегическите цели на страната, като 



40

следва да се реализира съгласувано с енергийните баланси на водещите 
икономики в Европейския съюз, в т.ч. на Германия. Целесъобразно е да 
се приложи методологията на BNe за реализиране на общия енергиен 
баланс на България към 2050 г.

2. В съответствие със стратегическите цели на Република България 
и планираното икономическо, енергийно и демографско развитие, 
прогнозното крайно енергийно потребление към 2050 г. се оценява на 
81.3 TWh/година.

3. Енергийната трансформация в транспорта се базира на 
електрическата и водородната технологии, включително в автомобилния, 
водния и въздушния транспорт. Във водния транспорт разходите на 
задвижване, базирано на конвенционално дизелово гориво, са около 5 
пъти по-големи от тези, базирани на водород. При прехода от дизелово 
към водородно гориво, енергийните разходи за механична тяга в 
земеделието се намаляват около 5 пъти.

4. Възобновяемите енергийни източници са без алтернатива в 
енергийния преход на Република България. Предвижда се следната 
структура на възобновяемите енергийни източници: фотоволтаични (РV) 
централи – 54 TWh (40 GWp); ВЕЦ – 6 TWh; вятърни централи - 5 TWh. От 
сезонно съхранение на енергия (чрез съхранение на биомаса) може 
да се получи около 16 TWh топлинна енергия.

5.  Съгласно предложения модел за развитието на енергетиката 
в страната, България ще бъде 100 % енергийно независима и чрез 
изградените за краткосрочни и сезонни системи за съхранение на 
енергия и „Между системни връзки“ ще се повиши енергийната сигурност 
на страната.

6. Развитието на енергийните техника и технологии води до намаление 
на цените на енергията. Цените на фотоволтаичната (PV) енергия през 
последните 10 години в глобален мащаб са намалени с 82 %. Например в 
Португалия през 2019 г. е постигната тръжна цена 0,0148 €/kWh.

7. През следващите години цените на PV енергията ще продължат да 
намаляват, вследствие въвеждането на: нови технологии за повишаване 
на ефективността; Agro PV; нови материали; мащаб на производството; 
приложение на двустранни (bifacial) PV панели с едноосни тракери 
(от което годишната генерация се повишава до 35 % ; провеждане на 
публични търгове с голям брой участници. 

8.  При евентуално изграждане на АЕЦ „Белене“, цената на енергията 
до крайните потребители (генерация + мрежови такси) ще надвишава 0,12 
€/kWh. При тази цена на енергията и при либерализирания европейски 
енергиен пазар няма да има потребители, които биха купили от тази 
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енергия при условие, че на пазара има зелена енергия с около четири 
пъти по-ниска цена.

9. Инвестиционното осигуряване на възобновяемата енергетика се 
предвижда да се реализира чрез: фотоволтаични (PV) клетки по техно-
логията „Perovskit”; увеличаване на единичната мощност и на екс-
плоатационния срок на PV панелите; приложение на Agro PV полеви 
централи за условията в България за съвместно производство на PV 
енергия и овцевъдство.

10. Необходимите инвестиции за изграждане на генериращи мощ-
ности и мощности за съхранение на „зелена енергия“ над 85 % ще бъдат 
частни. Инвестициите ще се изплащат за период от 25 години чрез про-
дадената енергия. Разходите за ремонт и поддържане на генериращите 
мощности са за сметка на Инвеститора за целия период от 25 години.
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УЧаСТИЕ На ЦЕНТРала На бИОГаЗ В ПРЕдОСТаВЯНЕ На РЪЧНО 
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BIoGAS PoWeR PlANT PARTICIPATIoN IN PRoVISIoN of MANuAl 
fReQueNCy ReSToRATIoN ReSeRVe

M. Eng. Denitsa Kuzeva – Albena AD, M. Eng. Nikolay Chavdarov - ESO EAD, 
PhD. M. Eng. Stefan Sulakov - ESO EAD

Summary

Based on implemented tests, in this paper is reported the potential of biogas 
power plant in provision of manual frequency restoration reserve and optimi-
zation of energy portfolio on intraday markets of active consumers with hybrid 
flexible assets. The work of the authors is a part of the H2020 project X-FLEX: 
Integrated energy solutions and new market mechanisms for an eXtended 
FLEXibility of the European grid. This document has been produced with the 
financial assistance from the European Union’s Horizon 2020 Research and 
Innovation Programme under Grant Agreement № 863927. More information 
available at https://X-Flexproject.eu. This document reflects only the authors’ 
views and neither the Agency nor the Commission are responsible for any use 
that may be made of the information contained therein.

Увод

Дейностите изложени в този доклад бяха проведени като част 
от проекта X-FLEX (за повече информация вижте специализирана-
та страница на официалния сайт на ЕСО ЕАД или на сайта на проекта 
https://X-Flexproject.eu). Той представя визията и убежденията на X-FLEX 
консорциума и Европейският Съюз не е отговорен за използването на 
съществуващата в него информация под каквато и да е форма, както и 
за последствията от използването й. 

https://X-Flexproject.eu
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Докладът описва подготовката и последващото провеждане на пър-
воначални тестове за ръчно вторично регулиране на честотата (рВРЧ) 
от централа на биогаз в к.к. Албена. Представен е план за провежда-
не на тест, базиран на съществуващата инфраструктура, след което е 
проведен самия тест. В последствие, резултатите са анализирани на 
база представената хронологична информация, описваща подробно про-
ведените тестове. Въз основа на наученото са представени също така 
препоръки за бъдещи подобрения и следващи стъпки. Цялостните резул-
тати са много обещаващи и проведените тестове се считат за успех и 
стандарт при доставката на рВРЧ от централи на биогаз. Резултатите 
ще са основата за разработка на модулите SERVIFLEX и MARKETFLEX 
към проекта X-FLEX, които ще бъдат от голяма полза при предоставянето 
на така нужната автоматизация при процеса на регулиране от страна на 
централата на биогаз. 

Подготовка и налична инфраструктура

Следните съществуващи системи и инфраструктура са използвани за 
провеждането на тестовете:

• SCADA система (система за диспечерско управление и събиране на 
данни) за следене на отклоненията от междусистемния график за обмен 
на българския контролен блок, намираща се в ЦДУ (Централно Диспечер-
ско Управление);

• Устройства за измерване на електрическа енергия с времева резо-
люция от 1 минута в п/ст Албена и п/ст Балчик.

• ЦДУ е отговорно за управлението на ЕЕС  както и за следенето на 
отклонения от графика за трансграничен обмен. За целите на тестовете 
е определено активиране на рВРЧ при отклонения по-големи от прагова-
та стойност от 20 MW.

• Централа на биогаз ситуирана до к.к. Албена с инсталирана мощ-
ност 1MWe, която е собственост на дъщерното на Албена АД дружество 
„Перпетуум Мобиле БГ ЕАД.

• Устройства за измерване на електрическа енергия в к.к. Албена и 
централата на биогаз с времева резолюция от 15 минути. Съществува 
също така възможност за временно проследяване на данни с възмож-
ност за записване с резолюция от 20 секунди. Тази възможност ще бъде 
използвана по време на теста. 

• Оперативен персонал в централата на биогаз, който изпълнява съ-
ответните промени в генерацията според задания от ЕСО ЕАД.
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План за провеждане на тестовете

ЦДУ на ЕСО наблюдава интегралното отклонение от графика за 
трансграничен обмен и следи за недостиг/излишък на електроенергия 
(нужда от регулиране нагоре/надолу) в периода 15-ти март – 26-ти март 
2021 за времето между 08:00 – 16:00 часа:

• В случай на отклонения по-големи от 20MW от графика за тран-
сграничен обмен, оперативният персонал на смяна в ЦДУ нарежда на 
оперативния персонал на кк. Албена по телефон да се намали/увеличи 
генерацията на електроенергия от централата на биогаз при следните 
ограничителни условия:

• Времето за реакция (начало на изменение на генерацията) от по-
лучаване на разпореждането трябва да бъде не по-голямо от 2 минути и 
30 секунди.

• Достигането на разпоредената мощност (Рразп) да стане не по-къс-
но от 12 минути и 30 секунди след получаване на разпореждането.

• Разпоредена мощност трябва да се поддържа за период от поне 5 
минути. 

• Разпоредена мощност се деактивира 17 минути и 30 секунди след 
разпореждането, а времето за достигане на номинални работни стой-
ности е 10 минути.

• Процесът на рВРЧ е описан на фигура 1:

Фигура 1: Процес на рВРЧ.

Проведени тестове и резултати

През периода от 15 март до 26 март 2021 г. са извършени четири 
активирания (2 нагоре и 2 надолу) на рВРЧ. По-долу подробно са описани 
два от случаите.
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Активиране на рВРЧ в посока нагоре - 22.03.2021 г. 

След 08:00 часа контролната грешка на зоната (КГЗ) достига повече 
от 20MW в недостиг. В 08:28 ч. ЕСО ЕАД уведомява по телефона Албена 
АД за активиране на рВРЧ нагоре (увеличаване на мощността на биога-
зовата централа). В 08:30:20 ч. Албена започва предоставянето на рВРЧ 
със скорост на нарастване 120 kW/минута, увеличавайки изходната мощ-
ност. Разпоредената мощност е достигната около 2 минути след пода-
ването на нареждането и е поддържана до 08:45 ч. по разпореждане от 
ЕСО. След това със същата скорост мощността е намалена до номинална 
стойност в 08:48 ч. (фигура 2).

Фигура 2: Активиране на рВРЧ нагоре (22.03.2021).

Разликата между графика на рВРЧ (58,83kWh) и реално осигуреното 
количество (55,95kWh) е 4,9% (таблица 1), а тази между разпоредената и 
активираната мощност е 0,43%.

Общият нетен график за електропроизводство от биогаз и потреб-
лението в к.к. Албена е износ (отрицателен знак) към преносната мре-
жа. По време на активирането на рВРЧ в посока нагоре, измерената 
нетна позиция е била по-ниска от пазарния график и в този случай 
отклонението се е увеличило, съответно санкциите за излишък също 
(фигура 3). Очаква се, че MARKETFLEX инструментът ще предостави 
правилния анализ на разходите и ползите за предоставянето на рВРЧ 
(цена и количества) с цел подобряване на общото портфолио на паза-
ра в рамките на деня на к.к. Албена. Извън туристическия сезон ди-
апазонът за рВРЧ от биогазовата централа е значителен и може да 
се използва не само за предоставяне на допълнителни услуги, но и за 
намаляване на небалансите.

По време на увеличаването на мощността на централата на биогаз 
индуктивната мощност, консумирана в курорта, варира, но се увелича-
ва очаквано с 3,16 % (фигура 4). Нивото на високото напрежение в п/ст 
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Балчик намалява, но причината за това е голямото отклонение на мощ-
ността на вятърния парк, присъединен към същата подстанция. Това се 
потвърждава от много малкото отклонение на нивото на средното напре-
жение.

Фигура 3: Обща нетна позиция на к.к. Албена и централата на биогаз 
(22.03.2021).

Фигура 4: Изменение на някои електрически параметри по време на активи-
рането (22.03.2021).

Активиране на рВРЧ в посока надолу - 18.03.2021 г.

КГЗ на българската контролна зона превишава прага от 20 MW, но 
в обратна посока (излишък) за тестовете през този ден. В 10:28 ЕСО 
ЕАД разпорежда на Албена АД за активиране на рВРЧ надолу. Една 
минута по-късно Албена започва предоставянето на рВРЧ с фикси-
рана скорост от 120 kW/минута, намалявайки изходната мощност на 
биогазовата централа. Разпоредената мощност е достигната около 2 
минути след подаването на нареждането и се поддържа до 10:51 ч., 
както е поискано от ЕСО. След това със същия темп на нарастване 
електроцентралата е възстановила номиналната си работа в 10:54 ч. 
(фигура 5).



48

Фигура 5: Активиране на рВРЧ надолу (18.03.2021).

Разликата между графика на рВРЧ (-82,33 kWh) и реално предоста-
веното (-82,75 kWh) е 0,51 % (таблица 1), а тази между разпоредената 
(-235kW) и постигнатата (средно -235,45kW) мощност е 0,19%.

Общият нетен график за електропроизводство от биогаз и потребле-
нието в к.к. Албена е близък до нула. По време на активирането на рВРЧ 
продукта в посока надолу измерената нетна позиция е по-висока от пазар-
ния график и в този случай отклонението се увеличава, съответно и санк-
циите за недостиг също (фигура 6). По време на намаляването на мощност-
та на биогазовата електроцентрала консумираната индуктивна мощност 
се променя, но намалява очаквано с 10,345 % (фигура 7). Аналогично на 
разгледания в предния раздел случай, нивото на високото напрежение в 
подстанцията намалява, но причината за това е голямото отклонение на 
мощността на вятърния парк, присъединен към същата подстанция. 

Фигура 6: Обща нетна позиция на к.к. Албена и централата на биогаз 
(18.03.2021).

Фигура 7: Изменение на някои електрически параметри по време на активи-
рането (18.03.2021).
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Резюме на резултатите от теста

Всички разходи за небаланси по време на тестовете са за сметка на 
кк Албена. Резултатите от проведените тестове за осигуряване на рВРЧ 
са представени в поредица от таблици по-долу. Тъй като всички 4 теста 
с централата на биогаз са успешни, то количествения Ключов Показател 
за Ефективност (КПЕ) е 100%. Таблица 1 съдържа информация за ка-
чествените КПЕ на успешните тестове. Както е видно от данните, участи-
ето в рВРЧ на централата на биогаз е на добро ниво.

Таблица 1: Предоставяне на рВРЧ - качествени кПЕ
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дата начало край посока kW/ми-
нута kWh kWh % %

Центра-
ла на 
биогаз

15.3.2021 10:10:00 10:32:00 Надолу

120

121.50 116.98 3.724% 0.260%

18.3.2021 10:28:00 10:54:00 Надолу 82.33 82.75 0.510% 0.190%

22.3.2021 8:28:00 8:48:00 Нагоре -58.83 -55.95 4.895% 0.430%

24.3.2021 11:23:00 11:45:00 Нагоре -73.33 -66.06 9.914% 0.310%

Фигура 14 илюстрира възможностите на съоръженията на Албена 
АД в сравнение с останалите доставчици на рВРЧ в България. Точ-
ността на предоставяне на рВРЧ от централата на биогаз е в рамките 
на нормативно изискуемото ниво до 5%, но е желателно да се подо-
бри, чрез автоматизацията на процеса. По отношение на скоростта 
на изменение на работната мощност (изразена в % от мощността за 
рВРЧ в минута) на централата на биогаз, Албена АД (50%) изостава 
само от подязовирни ВЕЦ с висок пад на водата (85%). Това е дока-
зателство, че оборудването на  новите активни потребители има не-
обходимия потенциал да играе важна роля в пазара на допълнителни 
услуги, особено ако предлагания капацитет е агрегиран в по-големи 
количества.
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Фигура 1: Сравнение с други потенциални доставчици на рВРЧ в България.

Таблица 2 показва въздействието на проведените тестове за рВРЧ 
върху другите важни параметри на мрежата като нива на високо и сред-
но напрежение, изменение на индуктивната мощност и фактора на мощ-
ността (cos φ). Данните показват, че ефектът върху споменатите пара-
метри на мрежата може да се счита за незначителен, с изключение на 
индуктивната мощност.

Таблица 2: Въздействие върху други параметри на електрическата 
мрежа

Съоръ-
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на кк. 
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дата начало край посока % % % %

Централа 
на биогаз

15.3.2021 10:10:00 10:32:00 Надолу 0.13% 0.11% 5.41% 0.01%

18.3.2021 10:28:00 10:54:00 Надолу 0.20% 0.10% 10.35% 0.03%

22.3.2021 8:28:00 8:48:00 Нагоре 0.24% 0.05% 3.16% 0.02%

24.3.2021 11:23:00 11:45:00 Нагоре 0.21% 0.05% 3.18% 0.01%

Заключение

Предоставянето на услугата рВРЧ и в двете посоки от съоръжения, 
инсталирани в кк Албена, е възможно и производителността може да 
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бъде по-добра от тази на някои други генериращи мощности (например 
стари въглищни централи). 

Скоростта на изменение на генерацията от централата на биогаз при 
предоставяне на рВРЧ е 120kW/min с по-малко от 2 минути закъснение на 
реакцията при диспечерско разпореждане. Работният диапазон на рВРЧ 
на централата е +235/245kW и –(235÷390)kW. Разпоредената мощност се 
достига много бързо за по-малко от 2 минути, но точността на изпълнение 
е по-ниска от тази на другите инсталации в к.к. Албена. Централата на 
биогаз е много подходяща за изглаждане на портфолиото на к.к. Албена 
извън туристическия сезон в пазарен сегмент в рамките на деня и съот-
ветно намаление на небалансите. 

Възможно е използването на централата на биогаз за други допълни-
телни услуги като регулиране на напрежение (високо и средно) и контрол 
на реактивната мощност, но ефектът е незначителен и може да се полз-
ва само в аварийни случаи като подкрепяща мярка на останалите вече 
предприети мерки.
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ОПРЕдЕлЯНЕ На ОПТИМалНИЯ акУМУлИРащ ОбЕМ В ТОПлИННИ 
СлЪНЧЕВИ СИСТЕМИ 

Мерима Златева

DeTeRMINATIoN of THe oPTIMAl SToRAGe VoluMe IN THeRMAl 
SolAR SySTeMS

Merima Zlateva

ABSTRACT: The article presents the results of the research and analysis of 
the impact of some major construction and operational parameters of thermal 
solar systems on the conversion efficiency of the solar radiation into heat. The 
criteri  solar fraction and efficiency, as well as well specific annual energy, 
conversed by the system, were used for long-term evaluation. With the help of 
the financial analysis, concerning the maximal net present value, the optimal 
specific storage tank volume by replaced energy electricity and some specific 
profiles of daily consumption was determined.

Въведение

Нестационарните и динамични условия, при които работят топлинни-
те слънчеви системи, както и многообразието от фактори, влияещи върху 
тяхното поведение, налагат необходимостта от дефиниране на критерии 
за дългосрочна оценка на ефективността им, чиито оптимални стойности 
са предпоставка за избор на конструктивните параметри на елементите 
им. 

За дългосрочна оценка на работата на системите е възможно да бъ-
дат използвани три критерия, дефинирани в годишен аспект:

• Коефициент на покритие Fr
, отразяващ частта от необходимия то-

плинен товар, която се осигурява от слънчевата система:
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Q
SS

 - месечно оползотворена от консуматора слънчев енергия, kWh/
месец;

Q
D
 - месечен топлинен товар, kWh/месец;

• Ефективност η
ss

, отчитаща отношението на усвоената от консума-
тора енергия към попадналата върху колекторното поле: 
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където Q
CA

 е месечно попадналата върху колекторното поле слънче-
ва радиация, kWh/месец.

• Специфичен добив q
ss

, kWh/m2, определен като отношение на пре-
образуваната от системата топлина към повърхнината на колекторното 
поле A

CA
:
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Обемът на топлинния акумулатор и размерът на колекторното поле 
са корелирани конструктивни параметри на системите със съществено 
влияние върху ефективността на преобразуване на слънчевата радиация. 
Изследвания на лабораторията на университета във Wisconsin – Madison 
(1) върху системи за обезпечаване на битово горещо водоснабдяване на 
еднофамилни сгради с дневна консумация между 300 и 400 l доказват, че 
оптималният обем на топлинния акумулатор е равен на дневния разход 
на гореща вода, като отношението на обема му VST към повърхнината 

ACA на колекторното поле е 50 80 2v
V
A l/mST

ST

CA

[ ]= = ÷ . 

анализ на влиянието на обема на топлинния акумулатор

Влиянието на специфичния обем на топлинния акумулатор върху кри-
териите за дългосрочна ефективност е изследвано чрез числено моде-
лиране на система за загряване на топлоносител за битово горещо водо-
снабдяване с индиректна схема (фигура 1). Приетата дневна консумация 
на гореща вода е 320 l/d. Температурата на горещата вода се регулира в 
интервала [35 √ 35], а максимално допустимата температура в топлинния 
акумулатор е 90 °C. С трипътния смесителен вентил ТВ1 се гарантира 
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защита от изгаряне при висока температура на зареждане в акумулато-
ра. Топлоносителят в кръга на слънчевите колектори е воден разтвор на 
течност с ниска температура на замръзване, чиято концентрация зависи 
от климатичните условия, при които се експлоатира системата. Базовите 
конструктивни параметри на изследваната система са:

• Площ на абсорбиращата повърхнина: A
sc

 = 13,4m2;
• Оптична ефективност на слънчевите колектори: FR (τ, a) = 0,821;
• Коефициент на топлинни загуби на слънчевите колектори F

R
 U

L
 = 

3,7 W/m2K;
• Ъгъл на слънчевите колектори спрямо хоризонта: b = 42°;
• Специфичен дебит в колекторния кръг: m

sc
 = 22 kg/h

Изследването е проведено с програмен продукт Transol for Windows 
(2) за динамична симулация при климатичните условия на гр. София. Ме-
сечните температури на загряваната студена вода са определени чрез 
усредняване на реално регистрирани и усреднени стойности за петгоди-
шен период и са заложени като изходни данни в програмния продукт.

фигура 1 Индиректна система с вграден в акумулатора топлообменен 
апарат

ВК – възвратна клапа, ТВ1 – трипътен смесителен вентил, РС – раз-
ширителен съд, ПВ – предпазен вентил

В изследването е направена оценка на влиянието на сцецифичния 
обем на топлинния акумулатор v

ST
 [1/m2] върху годишния коефициент на 

покритие F
r
, ефективността η

ss
 и специфичния добив q

ss
 на системата при 

различни дневни профили на потребление на гореща вода. 
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Разгледани са 6 профила на дневно потребление на гореща вода 
(фигура 2 и фигура 3). На ординатната ос на графиките е представен 
часовият коефициент на консумация f

h,i
, определен със зависимостта:

 
24

,

0

23f
m

m
h i

i

i
i
∑

=
·

=

 ,  (4)

където m
i
 е разходът на гореща вода за часа i.

фигура 2 Дневен профил на консумация на гореща вода (константни профили)

фигура 3 Дневен профил на консумация на гореща вода (динамични профили)

Разпределенията A, G и K характеризират режими на потребление 
с постоянен дебит в съответните часови интервали. Разпределение F e 
дефинирано (1) като пропорционално на дневния ход на интензитета на 
слънчевата радиация. Разпределение D (RAND) e прието като основно 
от стандарта на NBS – USA, а L – като типично за европейските условия.

Годишният коефициент на покритие при изменение на специфич-
ния обем на топлинния акумулатор в интервала vST = [50 √275]l/m2 за 
дневните профили с постоянно потребление е показан на фигура 4, а за 
тези с динамично потребление – на фигура 5. При профил А темпът на 
нарастване на коефициента на покритие Fr

 = f(v
st
) е силно изразен, като 

се изменя от 39 % при v
st
 = 501/m2 до максималната стойност 52 % при v

st
 

≥ 1751/m2. При останалите профили с константно потребление също се 
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установява подобен характер на изменение, но темпът на нарастване 
е значително по-слабо изразен. За тези профили също се установява 
незначително намаляване на F

r
 (около 1 %) при v

st
 ≥ 1751/m2 (профил 

G), и v
st
 ≥ 250l/m2 (профил K). Подобна е и установената тенденция на 

изменение на F
r
 = f(v

st
) и при динамичните профили на потребление, 

като най-ясно тя е изразена при профил F, при който max {F
r
 = f(v

st
)} се 

достига при v
st
 ≥ 1751/m2. Максимални стойности на F

r
 за останалите 

динамични профили се достигат при v
st
 = 1001/m2 (профил L), и v

st
 = 1501/

m2 (профил D).
Очакваната тенденция за нарастване на ефективността на системата 

с увеличаване на v
st
 се потвърждава при всички изследвани профили с 

постоянно и динамично потребление, като най-ясно тя е изразена при 
профил A (фигура 6) и профил F (фигура 7). При тях нарастването на 
ефективността:

 100,%max min

min
SSη =

η − η
η ⋅  (5)

възлиза на 75 % (профил A) и 59 % (профил F). В (5) с η
min

 и η
max

 са 
означени ефективностите при v

st
 ≥ 50 l/m2 и v

st
 ≥ 2751/m2.

Подобен характер има и установената тенденция на изменение и про-
центно увеличение на специфичния добив q

SS
 на системите (фигура 8 и 

фигура 9).

фигура 4 Годишен коефициент на покритие при дневни профили с констант-
но потребление
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фигура 5 Годишен коефициент на покритие при дневни профили с динамич-
но потребление

фигура 6 Годишна ефективност на системата при дневни профили с кон-
стантно потребление

фигура 7 Годишна ефективност на системата при дневни профили с дина-
мично потребление
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фигура 8 Годишен специфичен добив на системата при дневни профили с 
константно потребление

фигура 9 Годишен специфичен добив на системата при дневни профили с 
динамично потребление

Оптимален обем на топлинния акумулатор
Установеният чрез проведеното изследване характер на изменение 

на факторите F
r
, η

ss
 и q

ss
 показва, че те не могат да бъдат използвани 

като еднозначни критерии за оптималност на параметрите на системите. 
Би следвало да се очаква, че нарастването на специфичния обем над 
определена стойност обуславя слабо нарастване на q

ss
, при съществено 

увеличаване на необходимите инвестиции за изграждане на системата. 
От друга страна, нестационарните експлоатационни условия, при които 
работят слънчевите топлинни системи, дължащи се както на динамиката 
на метеорологичните фактори, така и на дневния профил на потребле-
ние, налагат необходимостта, при синтеза на техническите им параметри 
да се търси оптимизация между степента на оползотворяване на слън-
чевата радиация и необходимите за изграждането им инвестиционните 



61

разходи.
Като достоверен критерий за избор на оптимални технически па-

раметри на системите би могъл да бъде използван факторът на нетна 
настояща стойност NPV. В представеното изследване за определяне на 
оптималната стойност v

ST,opt
 е търсен екстемумът на функцията:

 1 1
.NPV f v B

+r
r I vST

n

a ST лв.( ) ( )
( )

= =
−

−
−

 (6)

където B е годишният финансов еквивалент  на оползотворената 
слънчева радиация;

r – реален лихвен процент;
n – технически срок на експлоатация на системата;
I
a
(v

ST
) - необходими инвестиционни разходи за изграждане на систе-

мата
Необходимите инвестиции I

a
(v

ST
) за изграждане на системата са по-

казани на фигура 10, а годишните спестявания са определени при за-
мествана енергия електричество, реален лихвен процент r = 2,5% и тех-
нически срок на експлоатация на системата n=15 г.

фигура 10 Цена на системата в зависимост от специфичния обем на топлин-
ния акумулатор

Показаният на фигура 11 характер на изменение на нетната настояща 
стойност и установените с висок коефициент на множествена корелация 
зависимости от втори ред за изследваната функционална зависимост 
NPV = f(v

ST
) потвърждава очакването за съществуване на оптималната 

стойност v
ST,opt

, определена от условието:

 0
d NPV

d vst( )
( )

=  (7)
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Получените стойности на v
ST,opt

, изпълняващи условие (7), както и 
максималната нетна настояща стойност NPV

max
 за разглежданите дневни 

профили на потребление са обобщени в таблица 1.

Заключение

От сравнителния анализ на получените резултати могат да бъдат на-
правени следните изводи:

• При дневен профил на потребление А и приетите изходни финансо-
ви параметри нетната настояща стойност е отрицателна за целия интер-
вал на изменение на vST

.
• За профили D и L максимална стойност на NPV = 1031 √1099 

BGN се установява при специфичен обем на топлинния акумулатор 
v

ST,opt
 75 l/m2

• За профили G и K се постигат по-високи стойности - NPV
max

 = 1345 
BGN (профил G) и NPV

max
 = 1239 BGN (профил K) при по-малък специфи-

чен обем - v
ST,opt

 64 l/m2 (профил G) и v
ST,opt

 69 l/m2 (профил K).
• Най-малка е нетната настояща NPV

max
 = 299 BGN стойност при 

дневно потребление, съответстващо на профил F, за което v
ST,opt

 95 l/m2.

фигура 11 Нетна настояща стойност на инвестициите
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таблица 1 Оптимални стойности на специфичния обем на топлинния 
акумулатор и максимална нетна настояща стойност на инвестициите при 
заместващ източник електричество

Профил A D F G K L

v
ST,opt

 l/m2 108 76 95 64 69 75

NPV
max

, BGN -220 1099 299 1345 1239 1031

Получените резултати и анализи могат да бъдат приети за достоверни 
при приетите в изследването технически и финансови параметри. Пред-
ставеният в статията подход може да бъде използван за определяне на 
оптималните технически параметри на топлинни слънчеви системи и за 
оценка на ефективността на вложените за изграждането им инвестиции.
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РаЗВИТИЕ И ФУНкЦИОНИРаНЕ На МОдЕла На ПаЗаРа На 
ЕлЕкТРИЧЕСка ЕНЕРГИЯ В бЪлГаРИЯ

Бетина Людмилова

BulGARIAN eleCTRICITy MARkeT’S DeVeloPMeNT AND 
fuNCTIoNING

Betina Lyudmilova

The electricity market liberalization process in Bulgaria has entered its 17th 
year of development. However, it’s far from being completed. The current arti-
cle reviews the market’s historical development and outlines its current struc-
ture.

Исторически преглед на развитието на пазара в българия

От изостанала в електрификационно отношение страна, към 1989 г. 
България се нарежда сред напредналите страни в Европа както по раз-
витието на електроенергийната си инфраструктура, така и по големина-
та на електроконсумацията на глава от населението [17]. Преходът към 
пазарна икономика в електроенергетиката на страната включва както 
преобразуване на собствеността на активите, така и няколко изменения 
на пазарния модел.

Реформата от социалистическа към корпоративна собственост в 
електроенергетиката започва през 1992 г., когато се създава „Национал-
на електрическа компания“ (НЕК). В нейната структура влизат 9 енерго-
производствени клона, 26 електроснабдителни клона и 5 инвестиционни 
предприятия. Тези поделения се отличават със значителна технологич-
на и икономическа самостоятелност. Към онзи момент НЕК притежава 
85,6% от инсталираните електрогенериращи мощности в страната. По 
това време електроенергетиката в България е изправена пред редица 
неопределености – работа на повечето съоръжения на границите на фи-
зическия им ресурс; трудности в покриването на товара на системата и 
обезпечаване на необходимия резерв; несигурности относно доставките 
както на вносни въглища от бившия СССР, така и на местни въглища; 
предстоящи сериозни модернизации и реконструкции в АЕЦ „Козлодуй“; 
нови мощности в процес на изграждане – ПАВЕЦ „Чаира“ и 8-и блок на 
ТЕЦ „Марица-изток 2“. Тези обстоятелства се развиват в условията на 
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недостигащи приходи в електроенергийната система. Тогава страната е 
и нетен вносител на електрическа енергия [3]. Може да се каже, че това 
състояние на електроенергетиката в страната представлява отправната 
точка, от която започва развитието на електроенергийния пазар в Бъл-
гария.

Промените в нормативната уредба на обществените отношения, 
възникващи в областта на енергетиката, се извършват едва през 1999 г. 
Първоначалният регулаторен орган е Държавната комисия за енергийно 
регулиране (ДКЕР). Комисията е създадена с Постановление № 181 на 
Министерския съвет на Република България от 10.09.1999 г. на основа-
ние чл. 11, ал. 2 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност 
(ЗЕЕЕ). Със закона за регулиране на водоснабдителните и канализацион-
ните услуги от 2005 г. (обн. ДВ, бр. 18 от 22.02.2005 г.) е изменен Законът 
за енергетиката (ЗЕ) и комисията е трансформирана в Държавна коми-
сия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Със закон за изменение 
и допълнение на Закона за енергетиката през 2015 г. комисията е тран-
сформирана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) [10].

Правомощията на  Комисията за енергийно и водно регулиране в об-
ластта на електроенергетиката са уредени в чл. 21 от ЗЕ [4].

Комисията има право: да упражнява контрол и периодично да раз-
глежда механизмите за ценообразуване; да осъществява регулиране на 
цените в случаите, предвидени в ЗЕ; да контролира прилагането на ме-
тодиката за определяне на цените на електроенергията на доставчика 
от последна инстанция; да определя правилата за достъп до електропре-
носната и електроразпределителните мрежи. По предложение на енер-
гийните предприятия или по своя инициатива КЕВР приема или изменя 
правила за търговия с електрическа енергия. 

Съгласно правомощията си, Комисията разглежда исканията на 
енергийните предприятия за компенсиране на невъзстановяеми и произ-
тичащи от наложени им задължения към обществото разходи по чл. 34 
и 35 от ЗЕ, утвърждава техния обоснован размер и определя начина на 
компенсирането им при спазване на изискванията за държавните помо-
щи.

Освен, че утвърждава цените на електроенергията за регулирания 
пазар, Комисията одобрява правилата за работа на организирания бор-
сов пазар на електроенергия и също така наблюдава степента и ефек-
тивността на отваряне на пазара и конкуренцията в секторите на едро 
и на дребно, като следи за свързването с енергийните пазари на други 
държави – членки на Европейския съюз [4].

През 2000 г. се извършва пълна хоризонтална и вертикална де-
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зинтеграция на електроенергийния сектор (unbundling). Като отдел-
ни дружества извън състава на НЕК са обособени кондензационните 
електроцентрали и седем електроразпределителни дружества. НЕК ос-
тава самостоятелна компания, но обхваща значително по-малко активи 
– преносната мрежа и водноелектрическите централи, част от които 
също са приватизирани. Раздържавени са 70% от активите, подлежащи 
на приватизация. През 2004 г. е окрупнен електроразпределителният 
сектор чрез пакетна приватизация. По този начин се формират чети-
рите електроразпределителни дружества, функциониращи и в момен-
та: „ЧЕЗ Разпределение България“, „Електроразпределение юг“ (преди 
„ЕВН електроразпределение“), „Електроразпределение север“ (преди 
„Енерго-про мрежи“, придобило собствеността на Е.ОН) и ЕРП „Златни 
пясъци“. През 2007 г. се образува ново дружество, 100% собственост 
на НЕК, което изпълнява дейностите по управление на електроенергий-
ната система (ЕЕС), „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) [19]. 
Години по-късно, през февруари 2014 г., е завършен  процесът по раз-
делянето на „Националната електрическа компания“ ЕАД и „Електрое-
нергийния системен оператор“ ЕАД, съгласно изискванията на третия 
либерализационен пакет [2,19]. 

Българският електроенергиен пазар се развива поетапно от 2004 г. 
насам. До тогава НЕК играе ролята на единствен купувач на електрое-
нергия, който след това продава закупената енергия на големите индус-
триални потребители и на електроснабдителните предприятия (от които 
впоследствие се обособяват крайните снабдители). Този пазарен модел 
може да се види на Фигура 1. Началната стъпка на либерализацията е от-
варянето на пазара за големите индустриални потребители, като първата 
сключена сделка на свободния пазар е между АЕЦ „Козлодуй“ и „Юмикор 
мед“ (дн. „Аурубис България“). Регистрирането на почасови графици от 
ЕСО също започва през 2004 г. [18].

През 2007 г. се премахват нормативно установените прагове за ли-
берализиране на пазара на електроенергия за индустриалните потреби-
тели. От 1 юли 2007 г. всеки потребител има законово право на избор на 
доставчик на електрическа енергия. Въведен е и пазарен модел, при кой-
то сделките се осъществяват чрез директни двустранни договори между 
производители и търговци или потребители [14].

През 2009 г. на свободния пазар се преминава от седмичен към дне-
вен процес на известяване на графици в работни дни [15].



67

Фигура 1. Търговия при пазарен модел „Единствен купувач“

Към 2010 г. дялът на свободния пазарен сегмент е 26%, а НЕК е един-
ственият доставчик на балансираща енергия. До края на 2011 г. почасови 
сделки се сключват само на свободния пазарен сегмент. След промяна 
в правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) се въвежда по-
часово известяване на графици за целия пазар – свободен и регулиран, 
като известяването се извършва в деня, предхождащ физическата дос-
тавка (ден D-1) [18].

През юли 2012 г. се приема закон за изменение и допълнение на За-
кона за енергетиката, както и изисквания за преструктуриране на друже-
ствата в сектора, съгласно Третия либерализационен пакет. С приетите 
промени, след 1 юли 2013 г. право да бъдат снабдявани по регулирани 
цени имат само крайните клиенти, присъединени към електроразпреде-
лителните мрежи ниско напрежение [11].

През 2013 година започва активното преминаване от регулирания 
към свободния пазарен сегмент на консуматори, присъединени към раз-
пределителните мрежи средно напрежение [15].

От 1 юни 2014 г. в България стартира пазарът на балансираща енер-
гия с изискване за балансиране на всички сделки с електрическа енергия 
на свободния и на регулирания сегмент. До 2014 г. практически на балан-
сиращия пазар има само един доставчик – НЕК, посредством енергията 
от собствените му ВЕЦ и ПАВЕЦ и закупената от компанията разполага-
емост от ТЕЦ. Тъй като към онзи момент НЕК търгува основно в роля-
та си на обществен доставчик, търгуваните и продаваните количества 
се отчитат на месечна база, което създава невъзможност за системния 
оператор да разграничи енергията, предназначена за търговски цели, от 
тази за балансиране. По тази причина през повечето време на баланси-
ращия пазар към онзи момент съществуват административно определени 
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цени за небаланси. Тези цени имат силно санкциониращ характер за по-
требителите, тъй като цената за недостиг по това време е около 186 лв./
MWh, при средна цена на електроенергията от 75 лв./MWh [2,12]. С тези 
обстоятелства е свързано и преминаването на целия пазар към ежеднев-
но известяване на почасовите графици, описано по-горе.

Основните етапи при подготовката за пълната либерализация на 
електроенергийния пазар в страната стартират през 2014 г. със създа-
ването на борсовия оператор – „Българска независима енергийна борса“ 
(БНЕБ). В края на 2014 г. БНЕБ получава лиценз за търговия, а през ап-
рил 2015 г. сключва договор с най-големия борсов оператор в Европа, 
„Нордпул спот“ [16]. БНЕБ стартира реалната работа на пазарен сегмент 
„ден-напред“ през януари 2016 г., след което през октомври 2016 г. ста-
ва възможно и сключването на сделки на пазарен сегмент „двустранни 
договори“. През 2018 г. БНЕБ стартира работа на пазарния сегмент „в 
рамките на деня“. Пазарният сегмент „в рамките на деня“ функционира 
в условията на пазарно обединение (Single Intraday Coupling) от ноември 
2019 г. [1].

От 1 януари 2018 г., с измененение на Закона за енергетиката [6], в 
чл. 100 се създава нова ал. 4, съгласно която сделки по свободно догово-
рени цени за закупуване на електроенергия от производители се извърш-
ват на организиран борсов пазар на електроенергия. Преди тази промяна 
сделки между производители и търговци или потребители се извършват 
и на търгове извън платформите на БНЕБ. Изключение от тази разпоред-
ба се прави за някои категории ВЕИ производители.

От 11 май 2021 г. пазарните сегменти „ден напред“ на България и 
Гърция работят в режим на пазарно свързване, като по този начин бъл-
гарският електроенергиен пазар става част от единния общоевропейски 
пазар.

Настояща структура на пазара в българия

В момента в България електроенергията се търгува по регулирани и 
по свободно договорени цени. След промени в чл. 94а от Закона за енер-
гетиката [5], влизащи в сила от 1 октомври 2020 г., на регулирания пазар 
се осигурява консумацията само на домакинствата, тъй като процесът по 
освобождаване на пазара се извършва поетпано.

Регулиран пазар 
Регулираният пазар функционира по следния начин: НЕК е в ролята 

на обществен доставчик и закупува електроенергия на регулирани цени, 
след което продава на крайните снабдители на регулирани цени, които 
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от своя страна снабдяват крайните си клиенти, също по регулирани цени. 
Общественият доставчик закупува активна електрическа енергия от 
следните източници [7-9]: 

• Две електроцентрали, работещи с лигнитни въглища - ТЕЦ „Ей и 
ЕС Марица-изток 1“ и ТЕЦ „Контурглобал Марица-изток 3“ в съответствие 
със споразуменията за изкупуване на електроенергия, сключени преди 
присъединяването на България към ЕС;

• Задължителна производствена квота, наложена със заповеди на 
министъра на енергетиката на държавната ТЕЦ „Марица-изток 2”. Този 
механизъм съществува от 2018 г.;

• Всички ВЕИ и когенерации с инсталирана електрическа мощност 
под 500 kW;

• Производствена квота, наложена на АЕЦ „Козлодуй“ от Комисията 
за енергийно и водно регулиране (КЕВР);

• Производствени квоти, наложени на други ТЕЦ, ако отговарят на 
определен ценови критерий. Този критерий е следният: КЕВР изчислява 
цени за всички ТЕЦ и АЕЦ „Козлодуй“, подали искане за одобрение на це-
ната. Ако тази цена е по-ниска от прогнозна пазарна цена, която също се 
изчислява от КЕВР, или е най-много 10% по-висока, централата получава 
квота за производство и продава тази електроенергия на НЕК ЕАД на 
цената, изчислена от КЕВР.

Почти всички горепосочени производители на електроенергия (с из-
ключение на АЕЦ „Козлодуй“ и всяка ТЕЦ с наложена квота, която отго-
варя на критерия за цена) продават електричеството си на НЕК ЕАД на 
цени, значително надвишаващи пазарната цена и регулираната цена, на 
която НЕК ЕАД продава електричеството на крайните снабдители.

Закупената електроенергия, съгласно гореописната процедура, се 
групира с произведената електроенергия от водноелектрическите цен-
трали, собственост на НЕК, и се продава на регулирани цени на крайни-
те снабдители. Крайните снабдители са четири частни компании, които 
доставят електричество на битовите потребители въз основа на тяхното 
географско местоположение. Количеството енергия, което остава след 
изпълнение на изискванията за регулирания пазар, може да се продава 
на платформата на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД 
(чл. 100 от ЗЕ, ал. 2). Обратно, ако има недостиг на електроенергия за ре-
гулирания пазар, НЕК ЕАД трябва да закупи необходимото допълнително 
количество на платформата на БНЕБ ЕАД (чл. 100 от ЗЕ, ал. 3). Понякога 
обаче този недостиг се покрива от допълнителна задължителна произ-
водствена квота, наложена с наредби на министъра на енергетиката за 
ТЕЦ „Марица-изток 2“. Тази квота е в допълнение към първоначално на-
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ложената [8,9].
След като НЕК ЕАД продаде електроенергията на крайните снабди-

тели, те от своя страна я продават по регулирани цени на битовите по-
требители.

За да се компенсира тарифният дефицит, произтичащ от тази регула-
торна политика, разликата между регулираната цена, на която НЕК ЕАД 
продава енергия на крайните снабдители, и цената, на която НЕК ЕАД ку-
пува тази енергия, се заплаща от всички потребители, включително тези 
от сегмента на свободния пазар, под формата на добавка към цената, на-
речена цена „задължения към обществото“ (ЗкО), и от фонд „Сигурност 
на електроенергийната система“ (ФСЕС). ФСЕС получава финансиране-
то си по няколко механизма [13]:

• В него се събират приходите от цена „ЗкО“; 
• ФСЕС събира задължителна вноска от всички производители и 

търговци на електроенергия, както и от операторите на електроенергий-
ната и газовата преносни мрежи. Тази вноска възлиза на 5% от приходи-
те от продажби на енергия;

• Приходите, получени от България от европейските търгове за про-
дажба на квоти за CO2

.
Основанията за начисляване на цена „задължения към обществото“ 

са уредени в закона за енергетиката (чл. 35, ал. 1) [4].

Свободен пазар

Свободният пазар функционира по следния начин. Всички произво-
дители са задължени да продават електроенергията си на платформата 
на БНЕБ. Изключение са ВЕИ и ВЕКП производителите с инсталирана 
мощност под 500 kW (чл. 100, ал. 4 от ЗЕ) [4]. Потребителите могат да 
купуват електроенергия от борсата или от търговци въз основа на дву-
странни споразумения. Търговците могат да купуват от платформите на 
БНЕБ или от други търговци. Забранена е директната покупка от елек-
троцентрала въз основа на двустранен договор, който не е сключен на 
сегмент „централизиран пазар на двустранни договори“ (ЦПДД) на БНЕБ. 

Производителите на възобновяема енергия и производителите от 
когенерации с инсталирана мощност над 500 kW също продават елек-
троенергията си на платформите на БНЕБ. Те обаче получават префе-
ренциални тарифи, които обикновено надвишават значително пазарната 
цена. Разликата между пазарната цена и тези преференциални тарифи 
се заплаща от ФСЕС под формата на премии, чиито размер се определя 
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ежегодно от КЕВР.
Понастоящем, на сегмент ЦПДД на БНЕБ има недостиг на търгове 

за дългосрочни продукти, напр. месечни/тримесечни/годишни базови 
и пикови продукти. По-голямата част от търговията се осъществява на 
борсовите пазари „ден напред“ и „в рамките на деня“.

Заключение

Значителен дял от електроенергийните компании в България получа-
ват някакъв вид финансиране от ФСЕС, било то директно или чрез цена 
„задължения към обществото“. Тези компании включват всички ВЕИ, въ-
ведени в експлоатация преди 2012 г. и производителите от когенерации 
(ВЕКП), които получават преференциални тарифи, двете кондензацион-
ни централи, чиято енергия се изкупува съгласно дългосрочни договори, 
сключени с НЕК, и държавната ТЕЦ „Марица-изток 2“, съгласно задължи-
телната квота, наложена от министъра на енергетиката.

От гореизложеното може да се направи заключението, че в структу-
рата на българския електроенергиен пазар са налице много непазарни 
елементи. Някои производители (например ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ 
„Марица-изток 3“, ВЕИ и когенерациите, както и до известна степен ТЕЦ 
„Марица-изток 2“) са практически защитени от пазарните сили, тъй като 
получават гарантирани цени за произведената от тях електрическа енер-
гия.

Премахването на възможността за сключване на двустранни сделки 
за покупка на енергия от електроцентрала извън платформата на ЦПДД 
на БНЕБ, също създава ограничения за участниците на свободния пазар.
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дОПЪлНИТЕлНИ РаЗХОдИ В ЕлЕкТРОЕНЕРГИйНаТа СИСТЕМа На 
бЪлГаРИЯ: ЦЕНа „ЗадЪлЖЕНИЯ кЪМ ОбщЕСТВОТО“

Бетина Людмилова 

ADDITIoNAl CoSTS IN THe BulGARIAN PoWeR SySTeM: 
‘oBlIGATIoNS To SoCIeTy’ PRICe

Betina Lyudmilova

In the past decade, the pricing on the Bulgarian electricity market has been 
characterized by the additional price component of ‘obligations to society’. 
This is a price that is charged to all market participants. It is included in the 
regulated electricity prices and is paid as an additional component by the 
end-users on the free market segment. This price is calculated annually by the 
national regulatory authority and is a means to compensate for the addition-
al non-market costs, provoked by feed-in tariff implementation for RES and 
co-generation plants, power purchase agreements existence, and a national 
policy of providing market share for a state-owned lignite-fired power plant. 
The current paper examines the development of the overall size of the ‚obliga-
tions to society‘ price, its components and the coverage of the non-compen-
sated costs for the public provider.

Развитие на цена „задължения към обществото“

През 2009 г. се въвежда Механизъм за субсидиране на развитието 
на ВЕИ производството. Приет е и Закон за енергията от възобновяеми 
източници (ЗЕВИ), който влиза в сила на 3 май 2011 г. Така, до 2013 г. се 
бележи значителен ръст на въвеждането в експлоатация на нови ВЕИ 
инсталации [12].

България бързо достига целта си от 16% дял ВЕИ в крайното енергий-
но потребление (целта за 2020 г. е постигната към 2012 г.) [13]. През този 
период инвестициите във ВЕИ се повишават значително. Това създава 
нуждата от намеса от страна на регулатора, за да се покрият разходите за 
субсидиране на сектора. Вследствие на това, с решение Ц-23/25.06.2009 
г. за утвърждаване на цената на електрическата енергия, ДКЕВР опре-
деля добавка за „зелена енергия“ към цената за пренос на електрическа 
енергия, в размер на 2,12 лв./MWh. Съгласно решението, размерът на 
добавката е определен въз основа на прогнозните разходи на общест-
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вения доставчик и крайните снабдители за закупуване на електрическа 
енергия от ВЕИ, изчислени като разликата между разходите за закупена 
електрическа енергия по преференциални цени и разходите по базисна 
цена, разделени на прогнозните количества електроенергия за продажба 
и пренос в преносната и разпределителните мрежи за периода на реше-
нието [1,12].

В периода 2009 – 2014 г. освен добавката за „зелена енергия“, раз-
мерът на добавките към цената не електроенергията се увеличава с още 
два компонента – компонент за компенсиране на разходите за електро-
енергия от високоефективно производство (ВЕКП) и компонент за ком-
пенсиране на разходите за електроенергия, изкупувана по дългосрочни 
договори (ТЕЦ „АES МИ 1“ и ТЕЦ „КГ МИ 3“). През 2013 г. тези три добавки 
са обединени в цена „задължения към обществото“ (ЗкО) [12].

Цена „Задължения към обществото“ се определя ежегодно от КЕВР 
на основание чл. 35, ал. 5 от Закона за енергетиката.

В периода 2013 г. – 2017 г. в решенията на КЕВР за утвърждаване на 
цени в сектор електроенергетика не се публикуват индивидуалните стой-
ности на всеки един от компонентите. От 2015 г. единствено стойността 
на компонента за ВЕИ се отразява в решенията. На Фигура 1 може да се 
проследи динамиката при формирането на цена „задължения към обще-
ството“ за периода 2011 – 2020 г.

Фигура 1. Изменение на цена „задължения към обществото“ (2011 - 2020 г.) 
[2-11]

Цената „задължения към обществото“ се образува въз основа на про-
гнозни необходими годишни приходи на фонд „Сигурност на електроенер-
гийната система“ и прогнозно количество електрическа енергия за про-
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дажба на територията на страната за съответния регулаторен или ценови 
период. До 2015 г. приходите от цена „ЗкО“ се събират от НЕК в качеството 
й на обществен доставчик. След промени в Закона за енергетиката се съз-
дава фонд „Сигурност на електроенергийната система“ за управление на 
средствата за покриване на разходите на обществения доставчик [12].

Структура на цена „задължения към обществото“

В решенията на КЕВР през годините се наблюдава нееднаква практика 
относно представянето на информацията, свързана с формирането на цена 
„задължения към обществото“. В по-ранни години не са представяни данни 
за отделните формиращи я компоненти, с изключение на тази за ВЕИ. Също-
то се отнася и за размера на плащанията от ФСЕС, целящи намаляването на 
общия размер на цена „Задължения към обществото“. Поради това, много от 
стойностите за размера на отделните компоненти са изчислени.

Разгледан е периодът 1 юли 2015 г. – 30 юни 2020 г., тъй като преди 1 
юли 2015 г. размерът на цена „Задължения към обществото“ е определян 
въз основа на потреблението на пазарния сегмент, действащ по свобод-
но договорени цени, а след това – въз основа на вътрешното потребле-
ние, т.е. върху общия размер на електроенергийния пазар. Това прави 
стойностите на цена „Задължения към обществото“, изчислени преди и 
след 1 юли 2015 г., несъпоставими пряко.

Стойността на компонентите е изчислена по следната формула:

 K
i
 = 

HP
i
 1000

C
лв. / MWh  (1)

където:
• K

i
 – съответния компонент на цена „задължения към обществото“, 

лв./MWh;
• НР

i
 – некомпенсирани разходи за съответното перо, хил. лв.;

• С – вътрешно потребление, изчислено от КЕВР, върху което се оп-
ределя размерът на цена „задължения към обществото“, MWh.

Аналогично са изчислени и плащанията от ФСЕС, използвани за на-
маляване на цена „задължения към обществото“:

 K
ФСЕС

 = 
Р

ФСЕС
 1000

C
лв. / MWh,  (2)

където:
• K

ФСЕС
 – компенсация от фонд „Сигурност на електроенергийната 

система“, лв./MWh;
• Р

ФСЕС
 – общ размер на плащанията от фонд „Сигурност на електро-
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енергийната система“ за ценовия период, хил. лв.;
• С – вътрешно потребление, изчислено от КЕВР, върху което се оп-

ределя размерът на цена „задължения към обществото“, MWh.
Размерът на потреблението за различните ценови периоди, върху 

който са изчислени размерът на цена „задължения към обществото“ и 
компенсациите от фонд „Сигурност на електроенергийната система“, е 
обобщен в Таблица 1.

Таблица 1. Потребление, върху което се изчислява цена „ЗкО“ [2-11] 

Ценови 
период 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

MWh MWh MWh MWh MWh MWh

Вътрешно 
потребление 32 726 000 32 949 489 33 301 348 33 501 348 33 523 428 33 440 094

Стойността на плащанията от ФСЕС, с която се намалява всеки ком-
понент, е изчислена по следната формула:
 TK

ФСЕС i
 = K

ФСЕС
 S

i
 лв./MWh, (3)

където:
• ΔK

ФСЕС,i 
– компенсация от фонд „Сигурност на електроенергийната сис-

тема“ за всеки компонент на цена „задължения към обществото“, лв./MWh;
• K

ФСЕС
 – обща компенсация от фонд „Сигурност на електроенергий-

ната система“ с която се намалява общата стойност на цена „задължения 
към обществото“, лв./MWh;

• S
i
 – относителна тежест на всеки компонент на цена „задължения 

към обществото“. 
Относителната тежест представлява отношението:

 S
i
 = 

K
i

ЗкО
  (4)

където:
• K

i
 – съответният компонент на цена „задължения към обществото“, 

лв./MWh;
• ЗкО – размерът на цена „задължения към обществото“, лв./MWh.
Компонентите на цена „Задължения към обществото“ са представени 

в Таблица 2 и Таблица 5. Към времето на ценовия период 1 юли 2020 г. 
– 30 юни 2021 г. в нея са включени компонент за компенсиране на разхо-
дите за изкупуване на електроенергия от възобновяеми източници (ВЕИ), 
компонент за компенсиране на разходите за изкупуване на електроенер-
гия от високоефективно комбинирано производство (ВЕКП) от заводски 
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и топлофикационни електроцентрали, компонент за компенсиране на 
разходите за електроенергия, изкупувана по дългосрочни договори (ТЕЦ 
„АES МИ 1“ и ТЕЦ „КГ МИ 3“) и компонент за компенсиране на обществе-
ния доставчик за изкупуване на електроенергия от наложена производ-
ствена квота на ТЕЦ „Марица-изток 2“ [11].

Структурата на цена „Задължения към обществото“ се изменя с годи-
ните. Например, за периода 2015 – 2016 г. в нейния състав са включени 
и разходи, извършени от енергийните предприятия, свързани с обекти от 
критичната инфраструктура [6]. Тази категория разходи се явява еднокра-
тна в разглеждания период и е много по-малка от размера на останалите 
компоненти (0,11 лв./MWh), поради което не е взета предвид в анализа. 

След създаването на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, 
част от некомпенсираните разходи на обществения доставчик се покриват от 
него. По този начин, размерът на допълнителните средства, събирани пряко 
от потребителите (цена „задължения към обществото“), намалява.

Определяне на стойностите на компонентите на цена „задължения 
към обществото“

Стойностите, изчислени съгласно зависимости (1) и (2), са представе-
ни в Таблица 2, Таблица 4 и Таблица 5, като са отбелязани със (*). Така е 
определен пълният размер на всеки компонент.

Таблица 2. Компоненти на цена „задължения към обществото“ за 
периода юли 2015 – юни 2020, преди компенсация от ФСЕС [6-11]

Ценови период 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

 Компонент лв./MWh лв./MWh лв./MWh лв./MWh лв./MWh лв./MWh

ТЕЦ „AES МИ 1“ 6,91* 9,55* 9,53* 10,18 11,95 11,33

ТЕЦ „КГ МИ 3“ 3,27* 5,17* 5,07* 6,18 8,98 6,99

ВЕИ 22,51 23,12 23,10* 23,78 22,00 21,97

ВЕКП 8,72* 5,37 6,73* 7,61 9,01 7,51

ТЕЦ „МИ 2“ - - - - 1,95 2,86

Компенсация 
ФСЕС -3,62* -7,44* -7,16* -11,00 -34,32* -29,19*

Общо „ЗкО“ 37,79 35,77 37,27 36,75 19,57 21,47

В Таблица 2 са представени компонентите на цена „Задължения 
към обществото“ за периода юли 2015 г. – юни 2020 г., като са взети 
предвид пълните некомпенсирани разходи на централите. В отделен 
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ред в таблицата е отразена и частта, която се покрива от приходите 
от ФСЕС.

Както се вижда от Таблица 2, размерът на некомпенсираните раз-
ходи, който формира цена „задължения към обществото“, нараства 
всяка година. През последните две години паралелно с цена „задъл-
жения към обществото“ нарастват и приходите от фонд „Сигурност 
на електроенергийната система“ за покриване на част от тези неком-
пенсирани разходи. Това създава впечатлението, че те намаляват, 
тъй като не се отразяват в пълен размер в сметките на българските 
потребители.

Таблица 3. Некомпенсирани разходи на обществения доставчик, 
общо [6-11]

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

ВЕИ 736 592 761 737 769 237 796 691 737 670 734 539

ВЕКП 285 226 176 982 224 028 254 933 301 923 251 135

ТЕЦ МИ1 226 241 314 765 317 527 341 146 400 724 378 880

ТЕЦ МИ2 0 0 0 0 65 217 95 609

ТЕЦ МИ3 107 046 170 429 168 878 207 170 300 933 233 830

Общо 1 355 105 1 423 913 1 479 670 1 599 940 1 806 467 1 693 993

От Таблица 3 също се вижда нарастването на невъстановяемите раз-
ходи на обществения доставчик от 1 355 105 хил. лв за периода 2015 – 
2016 г. до 1 693 933 хил. лв. за периода 2020 – 2021 г. Това нарастване на 
разходите може да се обясни с нарастването на цените на въглеродните 
емисии. Това поскъпване съответно води до повишаване на производ-
ствените разходи на централите, чиято енергия подлежи на изкупуване 
от обществения доставчик.

В Таблица 4 са показани размерите на некомпенсираните разходи 
на обществения доставчик по пера, както и начинът им на компенсация 
– чрез събиране на средства от потребителите (цена „задължения към 
обществото“) и чрез плащания от ФСЕС.
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Таблица 4. Покриване на некомпенсираните разходи на обществения 
доставчик, чрез задължения към обществото и ФСЕС, 2015 – 2021 г. 
[6-11]

  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

  хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

ВЕИ

Общо 736 592 761 737 769 237 796 691 737 670 734 539

ЗкО 736 592* 761 737* 769 237* 796 691* 167 307 117 598

ФСЕС 0* 0* 0* 0* 570 363 616 941

ВЕКП

Общо 285 226 176 982 224 028 254 933 301 923 251 135

ЗкО 230 620* 111 437* 148 653* 137 936* 31 042 87 138

ФСЕС 54 606* 65 545* 75 375* 116 997* 270 881 163 997

ТЕЦ МИ1

Общо 226 241 314 765 317 527 341 146 400 724 378 880

ЗкО 182 927* 198 193* 210 694* 184 583* 224 212 258 302

ФСЕС 43 314* 116 572* 106 833* 156 563* 176 512 120 578

ТЕЦ МИ2

Общо 0 0 0 0 65 217 95 609

ЗкО 0 0 0 0 65 217 95 609

ФСЕС 0 0 0 0 0 0

ТЕЦ МИ3

Общо 107 046* 170 429 168 878 207 170 300 933 233 830

ЗкО 86 552* 107 311* 112 058* 112 093* 168 377 159 415

 ФСЕС 20 494* 63 118* 56 820* 95 077* 132 556 74 415

В Таблица 5 са показани изчислените стойности на компонентите, 
които се заплащат чрез цена „задължения към обществото“, като пред-
виденият за намаляване на стойността й размер от приходите от фонд 
„Сигурност на електроенергийната система“ също се разделя на елек-
тропотреблението. Получената стойност на намалението се разпределя 
пропорционално измежду отделните компоненти съгласно относител-
ната им тежест в добавената цена като така се получава крайната им 
стойност. 

Стойността на плащанията от ФСЕС, с която се намалява всека ком-
понент, е изчислена по формула (3), а размерът на компонентите на цена 
„задължения към обществото“ след компенсиране е обобщени в Таблица 5.
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Таблица 5. Компоненти на цена „Задължение към обществото“ за 
периода юли 2015 – юни 2021 след компенсация от ФСЕС [6-11]

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

 лв./MWh лв./MWh лв./MWh лв./MWh лв./MWh лв./MWh

ТЕЦ „AES МИ 1“ 5,70* 7,07* 7,15* 5,51* 6,68 7,72

ТЕЦ „КГ МИ 3“ 2,06* 2,69* 2,68* 3,35* 5,02 4,77

ВЕИ 22,51 23,12 23,10 23,78 4,99 3,52

ВЕКП 7,51* 2,89* 4,34* 4,12* 0,93 2,60

ТЕЦ „МИ 2“ - - - - 1,95 2,86

Общо „ЗкО“ 37,90 35,77 37,27 36,75 19,57 21,47

Заключение

Обобщени са данни за размера на некомпенсираните разходи на об-
ществения доставчик за приключилите последни шест ценови периода, 
като са определени и специфичните размери на компонентите на цена 
„задължения към обществото“ и на размера на компенсациите от ФСЕС.

От така представените данни може да се заключи, че най-голям 
индивидуален принос в допълнителните разходи в електроенергийната 
система имат доплащанията за ВЕИ. Въпреки това, приносът им в цена 
„задължения към обществото“ намалява, като в нея през последните два 
разгледани ценови периода превес вземат ТЕЦ на лигнитни въглища. 
Това се дължи на нарастващата компенсация от ФСЕС за разходите за 
ВЕИ. Плащанията от фонда за намаляване на тежестта на цена „задъл-
жения към обществото“ за компонентите, формирани от некомпенсира-
ните разходи от ТЕЦ, са ограничени, поради ограничения в използването 
на средствата, постъпващи във ФСЕС.
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ГЕНЕЗИС На дОПЪлНИТЕлНИТЕ РаЗХОдИ В ЕлЕкТРОЕНЕРГИйНаТа 
СИСТЕМа На бЪлГаРИЯ: ТЕЦ На лИГНИТНИ ВЪГлИща

Бетина Людмилова, Ивайло Найденов 

oRIGIN of THe ADDITIoNAl CoSTS IN THe BulGARIAN PoWeR 
SySTeM: lIGNITe-fIReD PoWeR PlANTS 

Betina Lyudmilova, Ivaylo Naydenov

In the past decade, the pricing on the Bulgarian electricity market has been 
characterized by the additional price component of ‘obligations to society’. 
This is a price that is charged to all market participants. It is included in the 
regulated electricity prices and is paid as an additional component by the 
end-users on the free market segment. This price is calculated annually by the 
national regulatory authority and is a means to compensate for the addition-
al non-market costs, provoked by feed-in tariff implementation for RES and 
co-generation plants, power purchase agreements existence, and a national 
policy of providing market share for a state-owned lignite-fired power plant. 
The present paper examines the additional costs, arising from lignite-fired 
power plants’ market participation.

Входни данни и постановка на задачата

Настоящият доклад цели да анализира генезиса на допълнителните 
разходи, възникнали в електроенергийната система на страната и запла-
щани от фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и потребители-
те чрез цена „задължения към обществото“. Това ще позволи да се оцени 
и дали има равни условия на пазара за производителите на електрическа 
енергия в България и да се направи оценка на настоящия пазарен модел.

В настоящата статия е разгледана ролята на ТЕЦ, изгарящи лигнитни 
въглища, а участието на ВЕИ и заводските и топлофикационни централи 
с мощности за комбинирано производство на топлинна и електрическа 
енергия ще бъде разгледано в последващ доклад.

Разгледан е периодът 1 юли 2015 г. – 30 юни 2021 г., тъй като преди 
1 юли 2015 г. размерът на цена „Задължения към обществото“ е опре-
делян въз основа на потреблението на пазарния сегмент, действащ по 
свободно договорени цени, а след това – въз основа на вътрешното по-
требление, т.е. върху общия размер на електроенергийния пазар. Това 



83

прави стойностите на цена „Задължения към обществото“, съответно 
на необходимите доплащания, изчислени преди и след 1 юли 2015 г., не-
съпоставими пряко. Преди 2015 г. не съществува и фонд „Сигурност на 
електроенергийната система“ [12]. За извършването на анализa са взети 
данни за некомпенсираните разходи на енергийните предприятия за раз-
глеждания петгодишен период [3-8].

ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ „Марица-изток 3“

През 2001 г. с решение № 327 от 11 май 2001 г. Министерският съ-
вет одобрява изграждането на нова мощност от два блока по 335 MW 
за производство на електрическа енергия от местни лигнитни въглища 
на площадката на ТЕЦ „Марица-изток 1“, както и рехабилитацията и мо-
дернизацията на ТЕЦ „Марица-изток 3“. Съгласно същото решение и в 
резултат на проведените преговори са сключени дългосрочни договори 
за изкупуване на електрическа енергия от 13.06.2001 г. между НЕК от 
една страна и инвеститорите, от друга [13]. Правата и задълженията по 
дългосрочните договори с двете централи се гарантират от разпоредбата 
на чл. 93а, ал.1 от Закона за енергетиката [2].

Споразуменията за закупуване на енергия между НЕК и двете цен-
трали предвиждат НЕК да изкупува цялото нетно количество електриче-
ска енергия в продължение на 15 години от датата на въвеждане в пълна 
експлоатация. Договорите на НЕК с новата ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ 
„Марица-изток 3“ са с продължителност съответно до 2027 г. и 2024 г. 
Тези споразумения предвиждат също така при настъпване на промяна 
в законодателството, която да доведе до нови разходи след отправната 
дата по договора, то изкупните цени за електроенергия и разполагаемост, 
предоставени от двете централи, да се коригират, така че производите-
лите да реализират такава печалба след облагане с данъци, каквато би 
била реализирана, ако не са били налице допълнителните разходи [13]. 
Това е основанието за на практика поемането на разходите за въглерод-
ни емисии на ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ „Марица-изток 3“ от НЕК.

По-голямата част от произведената електроенергия от двете центра-
ли се реализира на регулирания пазар, другата се търгува на платфор-
мите на БНЕБ, като пазарната реализация се осъществява от НЕК [3-9].

Общо произведената електроенергия от ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ 
„Марица-изток 3“ за 2018 и 2019 г. е съответно 6 811 596 MWh и 7 691 376 
MWh. Данните за електропроизводството на тези централи са налични в 
отчетите на НЕК [14,15]. Това предствлява около 16% от брутното елек-
тропроизводство в страната за този период. 
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Съгласно решение на ДКЕВР от 2012 г., разходите на НЕК за изкупу-
ване на електрическа енергия от ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ „Марица-из-
ток 3“ се прехвърлят към потребителите като добавка „невъзстановяеми 
разходи“ към цената за пренос [1], а по-късно влизат в състава на цена 
„задължения към обществото“ [10]. От представените в Таблица 1 данни 
може да се проследи тенденцията към нарастване на некомпенсираните 
разходи на НЕК за изкупуване на електроенергия от двете централи за 
разглеждания в настоящия анализ период.

Разходите за емисиите на централите се заплащат от НЕК, като 
след това се компенсират от фонд „Сигурност на електроенергийната 
система“ (ФСЕС) и цена „задължения към обществото“ (ЗкО). Размерът 
на средствата, подлежащи на компенсиране, се определя от КЕВР. Ос-
вен разходите за емисии, НЕК покрива и разходите на ТЕЦ „Марица-из-
ток 1“ и ТЕЦ „Марица-изток 3“ за вноски във ФСЕС, както и цената за 
достъп до електропреносната мрежа, съгласно съответните клаузи в 
договора. Основният разход, обаче, идва от заплащането на въглерод-
ни емисии.

Поради нарастване на цените на емисиите (Фигура 1), производ-
ствените разходи на топлоелектрическите централи също нарастват 
всяка година, което се отразява на общия размер на некомпенсира-
ните разходи. За ценовия период 2020-21 г. изчислената от КЕВР 
продажна цена за ТЕЦ „Марица-изток 1“ е 219,21 лв./MWh, а за ТЕЦ 
„Марица-изток 3“ е 146,71 лв./MWh [8], при годишна среднопретеглена 
цена на пазарния сегмент „ден-напред“ на БНЕБ за 2020 г. 81,66 лв./
MWh (изчислена въз основа на данните от месечните пазарни доклади 
на БНЕБ). 

От представените данни може да се твърди, че без съществуването 
на дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия и в случай, 
че закупуването на въглеродни емисии се извършва със собствени сред-
ства, двете централи не биха могли да генерират приход единствено от 
продажби на енергия на краткосрочните сегменти на организирания бор-
сов пазар.

ТЕЦ „Марица-изток 2“

За да се осигури пазарен дял на ТЕЦ „Марица-изток 2“, в последните 
три години на централата се налага задължителна производствена квота 
чрез заповеди на министъра на енергетиката, въпреки че централата не 
отговаря на ценовия критерий за участие на регулирания пазар [7,8] и въ-
преки възможността, предвидена в чл. 100 на ЗЕ общественият достав-
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чик да покрива евентуален дефицит на регулирания пазар чрез покупки 
на енергия по свободно договорени цени. Този механизъм съществува от 
2018 г.

Този механизъм се налага в резултат на взето политическо реше-
ние [16], тъй като електроцентралата е държавна собственост. Задъл-
жителната производствена квота за регулирания пазар е на практика 
основният начин да се осигури пазарен дял на ТЕЦ „Марица-изток 2“. 
Това се илюстрира от показателите за продажбите на централата 
за 2020 г. От продадени 3 197 546,8 MWh през годината, 3 044 746 
MWh, или 95,2%, са реализирани на регулиран пазар, благодарение 
на предоставената квота. Само 152 800,8 MWh (4,8%) са реализирани 
на свободния пазар, от които 139 122,8 MWh са реализирани на сег-
мента „ден напред“, а останалите – на сегмента „в рамките на деня“ 
[17]. Съгласно решение № Ц-29/01.07.2020 г., разполагаемостта на 
централата за производство на електроенергия е 7 416 175 MWh [8]. 
Това означава, че ТЕЦ „Марица-изток 2“ е реализирала само 43% от 
възможното си електропроизводство. Нещо повече, продажбите на 
свободен пазар са едва 2% от възможното електропроизводство на 
централата, т.е. без квота за регулиран пазар, централата не би рабо-
тила, тъй като възможностите за участие на краткосрочните сегменти 
на свободния пазар са почти несъществуващи (при ценовите равни-
ща за разглеждания период), а разходите за пуск на производстве-
ните съоръжения не биха оправдали активирането на централата в 
подходящите от ценова гледна точка моменти (поради характера на 
горивото и съоръженията, времето за пускане от студено състояние 
е значително от гледна точка на динамиката на краткосрочните па-
зарни сегменти).

Ниската конкурентоспособност на централата на пазара се дължи на 
високата цена на произвежданата електроенергия. За ценовия период 
2020-21 г. изчислената от КЕВР продажна цена за ТЕЦ „Марица-изток 
2“ е 135,95 лв./MWh [8], а цената за ценовия период 2021-22 г. се очаква 
да бъде 210,33 лв./MWh [9]. За сравнение, годишната среднопретеглена 
цена на пазарния сегмент „ден-напред“ на БНЕБ за 2020 г. е 81,66 лв./
MWh, a за периода януари – май 2021 г. е 109,86 лв./MWh. Тези цени са 
изчислени въз основа на месечните доклади на БНЕБ. Основната при-
чина за това са високите цени на квотите за въглеродни емисии, които 
надвишават 50 EUR/tCO2

 (Фигура 1).
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Фигура 1. Спотови цени на въглеродните емисии в ЕС, графика по данни от [18]

Поради емисионния фактор на ТЕЦ „Марица-изток 2“ в частност, и 
на централите на лигнитни въглища като цяло, 1 EUR/tCO

2
 повишение 

на цената на квотите се отразява като 1,2 – 1,3 EUR/MWh повишение на 
производствените разходи за електроенергия. Тенденцията на повиша-
ване на цените на емисиите води до повишаване на относителния раз-
мер, изразен като дял от пазарната цена, на производствените разходи 
на ТЕЦ, породени от заплащането за емисии, от около 20% до 60-70% за 
периода 2016 – 2020 г. Същевременно темпът на нарастване на цените на 
емисиите е много по-голям от темпа на нарастване на цените на електро-
енергията за периода 2016 – 2019 г. (съответно 4,7 пъти и 1,4 пъти) [11].

Всичко това обуславя неконкурентната позиция на централата, а 
чрез налагането на производствени квоти, разходите за осигуряване на 
пазарен дял на ТЕЦ „Марица-изток 2“ се прехвърлят изцяло върху потре-
бителите. От гледна точка на минимизирането на разходите в системата, 
по-рационално би било централата да не работи.

Тук, обаче, следва да се отчетат и редица други фактори като адек-
ватност на системата, осигуряване на енергийна независимост и редица 
социално-икономически съображения, които са извън обхвата на насто-
ящия анализ.

Некомпенсирани разходи, формирани от ТЕЦ на лигнитни въглища

В Таблица 1 може да се види каква част от некомпенсираните разхо-
ди за трите централи се покрива от ФСЕС и каква част се покрива чрез 
цена „задължения към обществото“. За годините, в които няма налични 
данни за размера на перата, с които се покриват, те са изчислени по ал-
горитъма, представен в [10]. 
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Таблица 1. Покриване на некомпенсираните разходи на обществения 
доставчик за ТЕЦ, изгарящи лигнитни въглища, чрез ЗкО и ФСЕС, 
2015 – 2021 г. [3-8]

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

ТЕЦ МИ1

Общо 226 241 314 765 317 527 341 146 400 724 378 880

ЗкО 182 927* 198 193* 210 694* 184 583* 224 212 258 302

ФСЕС 43 314* 116 572* 106 833* 156 563* 176 512 120 578

ТЕЦ МИ2

Общо 0 0 0 0 65 217 95 609

ЗкО 0 0 0 0 65 217 95 609

ФСЕС 0 0 0 0 0 0

ТЕЦ МИ3
 

Общо 107 046 170 429 168 878 207 170 300 933 233 830

ЗкО 86 552* 107 311* 112 058* 112 093* 168 377 159 415

ФСЕС 20 494* 63 118* 56 820* 95 077* 132 556 74 415

В Таблица 1 не са включени допълнителните плащания, които се пра-
вят от излишъка, натрупан във ФСЕС. Тъй като излишъкът във фонда се 
натрупва в резултат на отклоняване на действителните приходи и раз-
ходи от прогнозните, може да се приеме, че тези плащания представля-
ват корекция спрямо прогнозата, въз основа на която се изчислява цена 
„задължения към обществото“, която се заплаща в действителност. По 
този начин се избягва прехвърляне на тежести от неточни разчети меж-
ду ценовите периоди.

Разпределението на общия размер на разходите, поети от фонд „Си-
гурност на електроенергийната система“ и чрез цена „задължения към 
обществото“, е показано графично и на Фигура 2.

От нея се вижда, че въпреки че до ценовия период 2019-20 г. компен-
сацията от ФСЕС нараства, все още основната част от допълнителните 
разходи, генерирани от ТЕЦ на лигнитни въглища се поема чрез цена „за-
дължения към обществото“. В последните два ценови периода общите 
разходи се повишават значително поради включването на ТЕЦ „Мари-
ца-изток 2“ на регулирания пазар, въпреки обстоятелството, че не отгова-
ря на ценовия критерий за това, както и поради нарастването на цените 
на въглеродните емисии. Това повишава както общите разходи, така и 
ограничава възможността за компенсация от ФСЕС. Нарастването на це-
ните на емисиите води до общо нарастване на допълнителните разходи, а 
ограниченията за разходване на средствата в бюджета на фонда водят и 
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до значително нарастване на разходите, покрити чрез цена „задължения 
към обществото“. За последния разгледан ценови период, тези разходи 
надвишават 500 млн. лв.

Фигура 2. Покриване на допълнителните разходи от фонд „Сигурност на 
електроенергийната система“ и цена „задължения към обществото“

От изложеното по-горе може да се види и неравнопоставеността 
между ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ „Марица-изток 3“ от една страна и 
ТЕЦ „Марица-изток 2“ от друга. И трите централи имат нарастващи раз-
ходи за емисии, с разликата, че в случая на ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ 
„Марица-изток 3“ те се покриват от НЕК. От друга страна, разходите за 
емисии на ТЕЦ „Марица-изток 2“ се покриват със собствени средства или 
средства от едноличния собственик на капитала – БЕХ ЕАД, оформени 
като заем [17].

Изводи

В резултат на анализа могат да се направят следните изводи:
• Без съществуването на дългосрочните договори за изкупуване на 

електроенергия и в случай, че закупуването на въглеродни емисии се из-
вършва със собствени средства, ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ „Марица-из-
ток 3“ не биха могли да генерират приход единствено от продажби на 
енергия на краткосрочните сегменти на организирания борсов пазар при 
настоящите ценови равнища.

• За да се осигури пазарен дял на ТЕЦ „Марица-изток 2“, в последните 
две години на централата се налага задължителна производствена квота 
чрез заповеди на министъра на енергетиката. Този механизъм се налага 
в резултат на взето политическо решение, тъй като електроцентралата 
е държавна собственост, а без квота за регулиран пазар, централата не 
би работила, тъй като възможностите й за участие на свободен пазар 
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са почти несъществуващи при разгледаните ценови равнища. Анализът 
красноречиво очертава неконкурентоспособността на ТЕЦ „Марица-из-
ток 2“ поради повишаващите се цени на емисиите.

• Липсата на пълна либерализация на пазара дава предимство на 
ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ „Марица-изток 3“, като същевременно из-
тласква от пазара ТЕЦ „Марица-изток 2“. За да не се допусне прекратя-
ване на работата на държавната ТЕЦ се налага да й се осигурява квота 
за регулирания пазар. Това вече става и в изпълнение на решение на 
Народното събрание [16], въпреки че то е от 2020 г., а практиката с нала-
гане на производствени квоти е от 2018 г.

Всички тези практики водят до постоянно прехвърляне на разходи и 
поемане на финансовата тежест от страна на потребителите, които са 
задължени да закупуват енергия на надпазарни цени, дори когато ку-
пуват електроенергията си от други източници (цена „задължения към 
обществото“ се заплаща солидарно от всички крайни потребители, без 
оглед на начина им на снабдяване с електроенергия).
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ГЕНЕЗИС На дОПЪлНИТЕлНИТЕ РаЗХОдИ  
В ЕлЕкТРОЕНЕРГИйНаТа СИСТЕМа На бЪлГаРИЯ:  

ВЕИ И ВИСОкОЕФЕкТИВНО кОМбИНИРаНО ПРОИЗВОдСТВО

Бетина Людмилова, Ивайло Найденов 

oRIGIN of THe ADDITIoNAl CoSTS IN THe BulGARIAN PoWeR 
SySTeM: ReS AND HIGHly effICIeNT Co-GeNeRATIoN 

Betina Lyudmilova, Ivaylo Naydenov

In the past decade, the pricing on the Bulgarian electricity market has been 
characterized by the additional price component of ‘obligations to society’. 
This is a price that is charged to all market participants. It is included in the 
regulated electricity prices and is paid as an additional component by the 
end-users on the free market segment. This price is calculated annually by the 
national regulatory authority and is a means to compensate for the additional 
non-market costs. The present paper examines the additional costs, arising 
from RES and highly efficient co-generation’s market participation.

Входни данни и постановка на задачата

Настоящият доклад цели да анализира генезиса на допълнителни-
те разходи, възникнали в електроенергийната система на страната и 
заплащани от фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и по-
требителите чрез цена „задължения към обществото“. В настоящата 
статия е разгледана ролята на ВЕИ и заводските и топлофикационни 
централи с мощности за комбинирано производство на топлинна и елек-
трическа енергия (ВЕКП), а участието на ТЕЦ, изгарящи лигнитни въ-
глища, е анализирано в [19], където е описана и общата постановка на 
задачата.

Възобновяеми енергийни източници 

До 2013 г. се бележи значителен ръст на въвеждането на нови ВЕИ 
инсталации в България, като пикът в инсталираните слънчеви и вятърни 
мощности e към 2012 г. и може да се види на Фигура 1 и Фигура 2. По 
данни на ЕСО към 2020 г. в страната има 701 MW инсталирани вятърни 
мощности, 1121 MW слънчеви мощности и 79 MW електроцентрали на 
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биомаса [8]. На Таблица 1 са представени данни за ВЕИ производството, 
както и за цялото брутно електропроизводство и потребление в страната.

Таблица 1. ВЕИ производство, брутно електропроизводство и елек-
тропотребление в българия, MWh, 2016 – 2020 г. [4-8]

 2016 2017 2018 2019 2020

ВЕИ 3 115 041 3 283 147 3 060 198 3 094 575 3 305 882

Брутно 
електропроизводство 45 214 850 45 614 010 46 901 809 44 287 036 40 880 993

Брутно 
електропотребление 38 796 268 40 094 290 39 057 205 38 443 355 37 442 940

От представените данни в Таблица 1 се вижда, че електропроизвод-
ството от ВЕИ мощности в страната не нараства значително, като коле-
банията в годишен аспект се дължат на зависимостта на производството 
от ВЕИ от климатичните условия. Това обуславя и обстоятелството, че 
размерът на некомпенсираните разходи на НЕК за изкупуване на тази 
енергия следва да остава сравнително непроменен. Това е така в дейст-
вителност, като се потвърждава от данните в Таблица 2.

Таблица 2. ВЕИ производство спрямо некомпенсирани разходи

 2016 2017 2018 2019 2020

Електропроизводство, MWh 3 115 041 3 283 147 3 060 198 3 094 575 3 305 882

Некомпенсирани разходи, 
хил. лв. [18] 761 737 769 237 796 691 737 670 734 539

По-пълен анализ на развитието на размера на доплащанията за ВЕИ 
може да се направи чрез изследване на плановете за развитие и дейст-
вителното развитие на технологиите с най-голям дял в новоинсталира-
ните ВЕИ мощности през последното десетилетие – фотоволтаичните и 
вятърните електроцентрали.

На Фигура 1 и Фигура 2 са представени плановете за развитие на 
инсталираните мощности, чрез представяне на индикативните криви на 
развитие от Националния план за действие за енергията от възобновя-
еми източници [20] за фотоволтаичните и вятърните централи в Бълга-
рия, като са сравнени с действителното развитие на инсталираните мощ-
ности на тези технологии.

Данните за построяване на индикативните криви на развитие за фо-
товолтаичните и вятърните централи, представени на Фигура 1 и Фигура 
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2, са взети от Националния план за действие за енергията от възобновя-
еми източници [20], а данните за построяването на кривите на действи-
телното развитие са от АУЕР, КЕВР и ЕСО [1,3,7,8,12-16].

Графиките очертават съвършено различни траектории на развитие 
на двете технологии, като това е породено от началните ценови равнища, 
както и от бързината, с която отделните проекти успяват да се присъеди-
нят към електроенергийната система.

Фигура 1. Планирано и действително развитие на фотоволтаичните елек-
троцентрали в България, 2010 – 2020 г., по данни от [1,3,7,8,12-16,20]

Фигура 2. Планирано и действително развитие на вятърните електроцен-
трали в България, 2010 – 2020 г., по данни от [1,3,7,8,12-16,20]

Националният план за действие за енергията от възобновяеми източ-
ници предвижда инсталираната мощност на фотоволтаичните централи да 
нарастне от 16 MW през 2010 г. до 303 MW през 2020 г. В действителност, 
през 2011 г. са инсталирани 199 MW, които нарастват скокообразно на 
810 MW през 2012 г. и 1029 MW през 2013 г. Тогава са наложени сериоз-
ни ограничения за присъединяване на големи ВЕИ проекти, включително 
фотоволтаични централи, като остават изключения за няколко категории 
покривни ФЕЦ с инсталирана мощност до 200 kWp [10]. Основният стимул 
е високата изкупна цена на електроенергията от ФЕЦ, която през 2010 г. 
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е между 728,29 лв./MWh и 792,89 лв./MWh [20], което е около 10 пъти над 
пазарните цени към онзи момент. Неконтролируемото навлизане на ФЕЦ с 
високи изкупни цени е основната причина за резкия скок в некомпенсира-
ните разходи на обществения доставчик. Това обяснява големият дял на 
компонентата за ВЕИ в цена „задължения към обществото“ [18] и е една 
от причините за структурирането на ФСЕС. Неговата цел на практика е да 
покрива допълнителните разходи в системата без да се позволява на цена 
„задължения към обществото“ да нараства неконтролируемо, както и да се 
избегне нарастването на тарифния дефицит в НЕК.

Като доказателство може да се приведе и статистика от 2014 г., акту-
ална към онзи момент: ФЕЦ имат дял от 4,03% в електропроизводството 
за регулиран пазар, но са основният генератор на разходи за потребите-
лите с дял от 23,43% в среднопретеглената миксова цена за регулирания 
пазар. Като контраст – ЯЕЦ има участие от 30,58% в електропроизвод-
ството и 4,81% дял в миксовата цена [2].

Картината за ВяЕЦ е по-различна. От Фигура 2 се вижда, че в нача-
лото на периода вятърните електроцентрали също изпреварват темпове-
те на развитие, заложени в индикативната крива, но не с такава разлика 
както ФЕЦ. От друга страна, ограничаването на присъединяването на 
големи ВЕИ спира развитието и на ВяЕЦ на нива от около 700 MW. При-
чината ръстът на ВяЕЦ да не е съизмерим с ръста на ФЕЦ е по-малкият 
стимул – към 2010 г. изкупната цена на електроенергията е между 148,79 
лв./MWh и 190,59 лв./MWh [20]. Същевременно и дисбалансът в разходи-
те, породен от вятърните централи е много по-малък от този от ФЕЦ – 
при участие в енергийния микс за регулиран пазар през 2014 г. от 4,27%, 
приносът към миксовата цена на електроенергията е 8% [2].

И към настоящия момент размерът на некомпенсираните разходи за 
ВЕИ остава сравнително постоянен, тъй като инсталираната им мощност 
на практика не се е изменила съществено от 2013 г. насам. Въпреки това, 
видно от данните, представени в [18], размерът на компонентата за ВЕИ 
намалява. Това се дължи на нарастващата роля на ФСЕС в покриването 
на тези разходи. Това обстоятелство е илюстрирано на Фигура 3.

Поради това, може да се твърди, че към момента българските потре-
бители все още заплащат значителни средства за вече присъединените 
ВЕИ мощности, които имат ограничен принос към електропроизводството 
в страната (към 2020 г. ФЕЦ имат дял от 8,8% в инсталираната мощност, но 
3,6% в електропроизводството, а ВяЕЦ – 5,5% дял в инсталираната мощ-
ност и 3,6% в електропроизводството [8]), поради ниската използваемост 
на инсталираната им мощност. Същевременно за ценовия период 2019-20 
г. тежестта им в пълния размер на некомпенсираните разходи е 40,8% [18].
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Гореизложеното поставя под въпрос ефективността на възприетия в 
миналото модел за насърчаване на развитието на електропроизводство-
то от ВЕИ в страната.

Фигура 3. Покриване на некомпенсираните разходи за ВЕИ компонентата 
чрез ФСЕС и цена „задължения към обществото“, хил. лв., по данни от [18]

Същевременно, видно от Фигура 1, от 2019 г. се наблюдава възобно-
вен ръст на инсталираните мощности от ФЕЦ. С оглед на неизменността 
на некомпенсираните разходи за ВЕИ, може да се заключи, че тези нови 
мощности реализират производството си по пазарни цени. Следовател-
но, поне за нови големи ФЕЦ вече не е нужно да се прилагат стимули във 
вид на преференциални тарифи.

Високоефективно комбинирано производство (ВЕкП)

Комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия, 
по-известно като ко-генерация, представлява едновременно произ-
водство на топлинна енергия с топлоносител пара и/или гореща вода и 
електрическа енергия. Характерното за този тип производство е, че ос-
новният продукт е топлинната енергия, използвана за промишлени или 
топлофикационни нужди. Ако комбинираното производство на топлинна 
и електрическа енергия отговаря на определени условия за ефективност, 
то се нарича „високоефективно“ и се насърчава чрез преференциални 
изкупни цени на електроенергията [9]. Дали електроенергията е произве-
дена по високоефективен способ се удостоверява от КЕВР, за което се 
издават съответните сертификати за произход. Издадените сертификати 
се вписват в регистър [17].

За периода 2015 – 2020 г., съгласно регистъра на КЕВР, централите 
с високоефективно комбинирано производство произвеждат между 2,7 
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ТWh и 3,6 ТWh (между 7% и 9% от електропроизводството в страната). 
Данните за производството са обобщени в Таблица 3. Основната част 
от произведената електрическа енергия, подлeжаща на изкупуване по 
преференциални цени, е от топлофикационни дружества (91,8% за 2020 
г. [17]). Останалото е от заводски централи, отпускащи топлинна енергия 
на предприятия за технологични процеси. 

За високоефективната електроенергия на тези централи се заплаща 
по преференциални тарифи (чл. 33а от ЗЕ [9]), като некомпенсираните 
разходи за тях представляват разликата между пазарната и преференци-
алната цена, аналогично на случаите с ВЕИ и централите с дългосрочни 
договори. Също аналогично тези допълнителни разходи за системата се 
покриват чрез цена „Задължения към обществото“ и плащания от ФСЕС. 

Таблица 3. Производство на електроенергия от ВЕкП, 2015 - 2020 г., MWh [17]

2015 2016 2017† 2018 2019 2020

Производство 2 933 247 3 222 152 2 286 320 3 588 783 3 536 930 2 693 146

†за 2017 г. в регистъра на КЕВР са налични данни за производството 
за 9 месеца

Размерът на некомпенсираните разходи, произтичащи от префе-
ренциалните изкупни цени за електроенергия от високоефективно ком-
бинирано производство и разпределението на плащанията между фонд 
„Сигурност на електроенергийната система“ и цена „задължения към об-
ществото“ са илюстрирани на Фигура 4.

Фигура 4. Некомпенсирани разходи за ВЕКП и покриването им чрез ФСЕС и 
цена „задължения към обществото“, по данни от [18]

За разгледания период некомпенсираните разходи за ВЕКП се изме-
нят между 250 млн. и 300 млн. лв. годишно. Размерът се изменя в зави-
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симост от издадените сертификати за произход на електрическа енергия 
от високоефективно комбинирано производство, цените на емисиите 
въглероден диоксид, природния газ, както и от обхвата на инсталации-
те, за които се определят премии. С годините прагът на електрическата 
мощност на когенерациите, за които КЕВР определя размер на премията, 
заплащан от ФСЕС е свален от 4 MW на 500 kW [9]. Забелязва се и тен-
денция за нарастване на компенсацията от ФСЕС за сметка на плаща-
нията от цена „задължения към обществото“. Тенденцията не е толкова 
ясно изразена както при ВЕИ, тъй като има ограничения за разходването 
на средствата, постъпили във ФСЕС от продажба на квоти. Тези ограни-
чения са регламентирани в чл. 57 на Закона за ограничаване на измене-
нието на климата [11].

ВЕкП: кръстосано субсидиране между пазарите на топлинна и елек-
трическа енергия

По-голямата част от предприятията, които получават заплащане 
по преференциални тарифи за ВЕКП, са топлофикационни друже-
ства. От друга страна, тези топлофикационни дружества продават 
топлинната си енергия по регулирани цени на топлофицираните до-
макинства, т.е. на клиенти на регулирания електроенергиен пазар. 
На практика се получава следното. Некомпенсираните разходи за 
електрическа енергия от топлофикационните дружества се заплащат 
чрез цена „задължения към обществото“ и средства от ФСЕС, т.е. от 
всички потребители на електрическа енергия. Същевременно, основ-
ният продукт на топлофикациите – топлинната енергия, се продава по 
регулирани цени, а чрез продажбата на електроенергия се получават 
гарантирани приходи. Това оставя възможност на регулатора да съо-
брази приходите от продажба на електрическа енергия по преферен-
циални цени при определянето на регулираната тарифа за топлинна 
енергия.

От това може да се направи изводът, че гореописаната процедура 
дава възможност за кръстосано субсидиране на ползвателите на то-
плинна енергия от топлофикационните дружества от страна на всички 
електроенергийни консуматори. В случая на топлофицираните битови по-
требители може да се получи двойна защита, тъй като те ползват снабдя-
ване с топлинна и електрическа енергия по регулирани цени.
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Изводи

В резултат на анализа могат да се направят следните изводи:
• Неконтролируемото навлизане на ФЕЦ с високи изкупни цени е ос-

новната причина за резкия скок в некомпенсираните разходи на общест-
вения доставчик. Това обяснява големият дял на компонента за ВЕИ в 
цена „задължения към обществото“.

• И към настоящия момент размерът на некомпенсираните разходи 
за ВЕИ остава сравнително постоянен, тъй като инсталираната им мощ-
ност на практика не се е изменила съществено от 2013 г. насам. Въпреки 
това размерът на компонента за ВЕИ намалява. Това се дължи на нара-
стващата роля на ФСЕС в покриването на тези разходи, а новоизгражда-
ните фотоволтаични централи не се ползват от преференциални тарифи.

• Може да се твърди, че към момента българските потребители все 
още заплащат значителни средства за вече присъединените ВЕИ мощно-
сти, които имат ограничен принос към електропроизводството в страна-
та, но са с основен принос към некомпенсираните разходи (около 40%). 
Това поставя под въпрос ефективността на първоначално възприетия 
модел за насърчаване на развитието на електропроизводството от ВЕИ 
в страната.

• Начинът на съвместно прилагане на преференциални тарифи за 
изкупуване на електроенергията от топлофикационните централи с ед-
новременно прилагане на регулирани цени за топлинна и електрическа 
енергия за домакинствата дава възможност за крос-субсидиране на 
топлофицираните битови потребители от страна на всички електроенер-
гийни консуматори.

Източници:

[1] АУЕР, Регистър издадени гаранции,   [https://portal.seea.government.
bg/bg/Guarantees/IssuedGuaranteeRegister], достъпено на 16 април 
2021 г.

[2] Георгиев, А. (2015) Статистически данни и показатели за електропро-
изводството в България през 2014 г., Енергетика 4:2015, 28-41

[3] ДКЕВР (2014) Годишен доклад за Европейската комисия за 2013 г., С.
[4] ЕСО (2016) Статистическа книжка за 2016 г., С.
[5] ЕСО (2017) Статистическа книжка за 2017 г., С.
[6] ЕСО (2018) Статистическа книжка за 2018 г., С.
[7] ЕСО (2019) Статистическа книжка за 2019 г., С.
[8] ЕСО (2020) Статистическа книжка за 2020 г., С.



99

[9] ЗАКОН за енергетиката, обн. ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г., посл. изм. и 
доп. ДВ, бр. 21 от 21.03.2021 г.

[10] ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници, обн. ДВ. бр.35 от 3 
Май 2011 г., посл. изм. ДВ. бр. 21 от 12 Март 2021 г.

[11] ЗАКОН за ограничаване изменението на климата, oбн. ДВ. бр. 22 от 
11 март 2014 г., посл. изм., ДВ. бр. 19 от 5 март 2021 г.

[12] КЕВР (2015) Годишен доклад за Европейската комисия за 2014 г., С.
[13] КЕВР (2017) Годишен доклад за Европейската комисия за 2016 г., С.
[14] КЕВР (2019) Годишен доклад за Европейската комисия за 2018 г., С.
[15] КЕВР (2019) Доклад за дейността на комисията за енергийно и водно 

регулиране за 2018 г., С.
[16] КЕВР (2020) Годишен доклад за Европейската комисия за 2019 г., С.
[17] КЕВР, Регистри - Сертификати за произход, [https://portal.dker.bg/

registri/sertifikati-za-proizhod], достъпено на 5 юни 2021 г.
[18] Людмилова, Б. (2021) Допълнителни разходи в електроенергийната 

система на България: цена „задължения към обществото“, В: Сборник 
„Енергиен форум 2021“ (под печат)

[19] Людмилова, Б., И. Найденов (2021) Генезис на допълнителните раз-
ходи в електроенергийната система на България: ТЕЦ на лигнитни 
въглища, В: Сборник „Енергиен форум 2021“ (под печат)

[20] Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (2010) Нацио-
нален план за действие за енергията от възобновяеми източници, С.

автори:

маг. Бетина Людмилова, УНСС, катедра „Икономика на транспорта и 
енергетиката“, betinalyudmilova4@gmail.com

д-р инж. Ивайло Найденов, член на УС, Научно-технически съюз на енер-
гетиците в България, +359 898 597194, ivaylo.naydenov@gmail.com

mailto:betinalyudmilova4@gmail.com
mailto:ivaylo.naydenov@gmail.com


100

ТЪМНИТЕ СПРЕдОВЕ На ЕлЕкТРОЕНЕРГИйНИЯ ПаЗаР В 
бЪлГаРИЯ каТО ПОкаЗаТЕл За дЕйСТВИТЕлНИТЕ ПаЗаРНИ 

ПОЗИЦИИ На ТЕЦ На лИГНИТНИ ВЪГлИща

Ивайло Найденов 

DARk SPReADS oN THe BulGARIAN PoWeR MARkeT AS AN 
INDICAToR foR lIGNITe-fIReD TPPS’ ReAl MARkeT PoSITIoN 

Ivaylo Naydenov

The lignite-fired power plants are a major contributor to Bulgaria’s electricity 
generation. Moreover, they are the only power generators that utilize a local 
energy source, barring nuclear fuel – the low-quality lignite from “Maritsa-iz-
tok” open pit mines. The present paper examines the dark spreads and the 
clean dark spreads on the regulated and free market segments of the Bul-
garian power system’s three major lignite-fired power plants and uses them 
as a metric to assess the power plants’ real market position. This analysis 
gains importance with the increasing CO2 prices as a means to investigate lig-
nite-fired power plants’ competitiveness. To the extent of the author’s knowl-
edge, this is first-of-a-kind public analysis on the matter in Bulgaria.

Искров, тъмен и кварков спред

Искровият спред (spark spread) се дефинира като теоретичния брутен 
марж между пазарната цена на електроенергията, произведена от газо-
ва ТЕЦ, и горивните разходи, приведени към единица произведена елек-
троенергия. Всички останали разходи (капиталови, експлоатационни, 
финансови и др.), както и печалбата, следва да се покрият от този спред. 
Спредът характеризира пазарната позиция на конкретната електроцен-
трала, най-вече конкурентоспособността й, спрямо ценовите равнища на 
електроенергията и горивата [38,39,41,46].

 Аналогично на искровия спред са дефинирани и тъмен спред (dark 
spread) за въглищни ТЕЦ и кварков спред (quark spread) за ЯЕЦ. Наимено-
ванията на тези показатели са жаргонни, тъй като са дефинирани за пръв 
път от търговци на електрическа енергия. С навлизането на търговията 
с емисии на парникови газове са дефинирани и т. нар. чист искров спред 
(clean spark spread) и чист тъмен спред (clean dark spread), които показват 
какъв е маржът, от който следва да се покрият останалите разходи на ТЕЦ 
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и да се генерира печалба след заплащането на горивото и емисиите [43-45].
Тъмният спред се определя като [37,38,42,43,46]:

 DS = P
E

Р
S

u
лв. / MWh (1)

където: Р
Е
 – цена на активната електрическа енергия, лв./MWh, Р

С
 – 

цена на въглищата, лв./t натурално гориво; η
ц
 – брутен термодинамичен 

к.п.д. на електроцентралата.
Чистият тъмен спред, съответно, е:

 CDS = P
E

Р
C

u
P

CO2
EF, лв. / MWh (2)

където: Р
СО2

 – цена на разрешителните за емисии въглероден диок-
сид, лв./t

CO2
, EF – емисионен фактор на електроцентралата, t

CO2
/MWh.

Когато е известен специфичният раход на натурално гориво, зависи-
мости (1) и (2) могат да се запишат като:

 DS = P
E
 P

C
 b, лв. / MWh (3)

 CDS = P
E
 P

C
 b P

CO2
 EF, лв. / MWh (4)

където: b – специфичен разход на натурално гориво, t/MWh.
В случаите, когато въглищата са вносни или се транспортират на 

големи разстояния, в цената им следва да се включат и транспортните 
разходи за горивото [42]. За въглищата от басейна „Марица-изток“ тези 
разходи могат да бъдат пренебрегнати, тъй като доставката се извършва 
в непосредствена близост до рудниците.

Цели и постановка на задачата

Настоящият доклад цели да анализира изменението на действител-
ната пазарна позиция на топлоелектрическите централи в електроенер-
гийната система на България за периода 01.2016 – 06.2021 г.

Фокусът пада върху кондензационните централи от басейна „Мари-
ца-изток“. Другите две големи кондензационни централи в българската 
електроенергийна система, изгарящи органични горива – ТЕЦ „Бобов 
дол“ и ТЕЦ „Варна“, не са разгледани поради следните причини:

1. За разглеждания период ТЕЦ „Бобов дол“ използва различни по 
вид и топлотворна способност горива (виж напр. [28]), като няма налич-
ни достатъчно обществено достъпни данни за достоверно определяне на 
разхода на гориво и цената му, приведена на тон натурално гориво. След 
като горивните разходи не могат да бъдат достоверно определени, пре-
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смятането на тъмния спред става безпредметно;
2. В значителна част от разглеждания период ТЕЦ „Варна“ не работи, 

като три енергийни блока са изведени от експлоатация [10], а горивната 
база е подменена от вносни антрацитни въглища на природен газ [14]. 
Липсват и обществено достъпни данни, позволяващи понастоящем да се 
определи разходът на гориво.

Останалите ТЕЦ в страната, изгарящи въглища и други органични 
горива, са заводски и топлофикационни електроцентрали, при които ме-
тодът на спредовете не би дал цялостна информация за конкурентната 
позиция, тъй като не отчита продажбите на топлинна енергия по регули-
рани цени.

Изчисляването на тъмния спред и чистия тъмен спред ще позволи да 
се определи относителната моментна конкурентоспособност на съответ-
ните електроцентрали и ще позволи да се определи пряко ефектът на на-
растващите разходи за въглеродни емисии върху пазарните им позиции. 
По този начин ще се допълнят предходни анализи на конкурентоспособ-
ността на ТЕЦ [27].

За трите електроцентрали са определени тъмният спред и чистият 
тъмен спред за участие на свободен и регулиран пазарен сегмент.

Въпреки че методът на спредовете е широко използван за анализ 
на пазарните позиции на различните електроцентрали, няма публикувани 
такива анализи за централите у нас. В условията на нарастващи разходи 
за емисии въглероден диоксид, този анализ би дал бързи и точни дан-
ни за позициите на конкретна електроцентрала, дори на даден енергиен 
блок, като би бил полезно допълнение към всеки анализ на икономиче-
ските позиции на ТЕЦ в ЕЕС.

Входни данни и допускания

От гледна точка на анализа, улеснение представлява обстоятелство-
то, че трите разгледани електроцентрали ползват една и съща горивна 
база – нискокачествени лигнитни въглища от басейна „Марица-изток“. 
Приета е обща цена на горивото за трите електроцентрали от 77 лв./т.у.г. 
(в сила от 01.07.2014 г.) [23-25]. Цената е приведена към цена на тон на-
турално гориво по следната зависимост:

 Р
C
 = P

УГ

Q
НГ

Q
УГ

лв. / t (5)

където: Р
С
 – цена на въглищата, лв./t натурално гориво, Р

УГ
 – цена на 

условното гориво, лв./т.у.г., Q
НГ

 – топлотворна способност на натуралното 
гориво, Q

УГ
 – топлотворна способност на условното гориво.
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Топлотворната способност на добиваните в мини „Марица-изток“ лиг-
нитни въглища е 1550 – 1650 kcal/kg [23-25]. При топлотворна способност 
на условното гориво от 7000 kcal/kg, цената на лигнитните въглища за 
тон натурално гориво е взета от докладите за дейността на „Мини Мари-
ца-изток“ ЕАД, като е повторно определена съгласно зависимост (5). За 
2020 г. е използвана калоричността на въглищата за първото полугодие 
(1664 kcal/kg), тъй като е наличен само междинен доклад за дейността на 
дружеството [26]. Поради липса на данни за 2021 г., за периода януари – 
юни 2021 г. е приета средноаритметичната стойност на горната и долната 
граница на топлотворната способност – 1600 kcal/kg. Тази стойност веро-
ятно е подценена, но влиянието й върху крайния резултат е относително 
малко. Използваните данни за качеството и цената на лигнитните въгли-
ща са обобщени на Фигура 1.

Фигура 1. Топлотворна способност и цена на лигнитните въглища

Данните за цените на електрическата енергия са:
• за свободния пазарен сегмент – съответните среднопретеглени 

месечни цени на пазарния сегмент „ден-напред“ на електроенергийната 
борса, изчислени по данни за часовите цени и количества на „Българска 
независима енергийна борса“ (БНЕБ) (Фигура 2) [1];

• за регулирания пазарен сегмент – съответните ценови равнища, из-
числени от КЕВР, по които общественият доставчик изкупува енергията 
на трите електроцентрали за снабдяване на регулирания пазар (Фигура 
3) [8,9,11-13,15].
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Фигура 2. Среднопретеглени месечни цени на електроенергията на пазарен 
сегмент „ден-напред“ за периода 01.2016 – 06.2021, лв./MWh, пресметнати 

по данни от [1]

При интерпретацията на резултатите следва да се вземе предвид от-
носително ниската ликвидност на сегмента „ден-напред“ за периода 2016 
– 2018 г., както и обстоятелството, че от 2018 г. практически всички про-
изводители са задължени да реализират енергията си през платформата 
на БНЕБ [7].

Фигура 3. Цени, по които общественият доставчик изкупува електроенерги-
ята, произведена от трите електроцентрали за периода 01.2016 – 06.2021, 

лв./MWh [8,9,11-13,15]

Годишните специфични разходи на натурално гориво (Таблица 1) са 
определени въз основа на данни за електропроизводството и консума-
цията на въглища от годишните отчети пред ИАОС [2-6,16-20,30,32,34-
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36], като са пресметнати среднопретеглените годишни стойности. За 
ТЕЦ „Марица-изток 2“ са използвани и данни за електропроизводството, 
обявени в годишните доклади за дейността за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. 
[29,31,33]. За 2021 г. са използвани изчислените среднопретеглени стой-
ности за периода 2016 – 2020 г.

Таблица 1. Специфичен среднопретеглен годишен разход на нату-
рално гориво, t/MWh

2016 2017 2018 2019 2020 2021

t/MWh t/MWh t/MWh t/MWh t/MWh t/MWh

ТЕЦ МИ1 1,665 1,751 1,735 1,706 1,751 1,722

ТЕЦ МИ2 1,675 1,622 1,592 1,593 1,588 1,618

ТЕЦ МИ3 1,557 1,568 1,524 1,505 1,531 1,536

Използваните емисионни фактори за ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ 
„Марица-изток 3“ са тези, публикувани в годишните отчети пред ИАОС 
[2-6,16-20]. Същото се отнася и за стойностите за емисионния фактор на 
ТЕЦ „Марица-изток 2“ за 2019 г. и 2020 г. [35,36]. Емисионните фактори 
на ТЕЦ „Марица-изток 2“ за периода 2016 – 2018 г. са изчислени въз ос-
нова на данни от отчетите пред ИАОС и годишните доклади за дейността 
[29-36]. Поради липса на достатъчно данни за пресмятане на среднопре-
теглени стойности за 2021 г. са използвани средноаритметичните стой-
ности за периода 2016 - 2020 г. Стойностите на емисионните фактори са 
обобщени в Таблица 2.

Таблица 2. Емисионни фактори (2016 – 2021), tCo2/MWh

2016 2017 2018 2019 2020 2021

tСО
2
/MWh tСО

2
/MWh tСО

2
/MWh tСО

2
/MWh tСО

2
/MWh tСО

2
/MWh

ТЕЦ МИ1 1,282 1,350 1,354 1,347 1,375 1,341

ТЕЦ МИ2 1,174 1,181 1,126 1,172 1,124 1,155

ТЕЦ МИ3 1,131 1,132 1,107 1,094 1,117 1,116

По отношение на цените на емисиите въглероден диоксид са използвани 
среднопретеглените месечни цени на европейските търгове за квоти EUA на 
платформата на европейската енергийна борса ЕЕХ (Фигура 4) [40].
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Фигура 4. Среднопретеглени месечни цени на европейските квоти EUA 
(01.2016 – 06. 2021), EUR/tCO2, изчислени въз основа на данните на ЕЕХ 

[40]

Спредове спрямо пазарните цени

Въз основа на данните, обобщени в Таблица 1 и Таблица 2, както и 
показани на Фигура 2, Фигура 3 и Фигура 4, са изчислени тъмните спре-
дове (съгласно зависимост (3)) и чистите тъмни спредове (съгласно зави-
симост (4)) за разглеждания период.

На Фигура 5 са показани получените стойности за тъмните спредове 
на трите електроцентрали спрямо цените на пазарен сегмент „ден-на-
пред“. 

Фигура 5. Изчислени стойности на тъмните спредове спрямо ценовите нива 
на сегмент „ден-напред“, лв./MWh
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Наблюдава се голяма сходимост на резултатите за тъмните спредо-
ве на трите електроцентрали, тъй като ценовият сигнал на краткосроч-
ния сегмент „ден-напред“ е еднакъв за всички пазарни участници (всеки 
продава на постигнатата часова равновесна цена), а приетата цена на 
горивото е еднаква и за трите централи. Така, единствената слабо за-
бележима разлика в спредовете произтича от разликите в специфичния 
разход на гориво. Както се вижда от фигурата, тези разлики са срав-
нително малки. При сравнение с Фигура 2 се вижда, че между тъмния 
спред и цената на електроенергията на практика има пълна сходимост, 
като кривите на Фигура 5 и кривата на Фигура 2 са отместени една от 
друга със стойността на специфичния разход на гориво. Това е видно и 
от линейния характер на зависимост (3) като стойностите на използвани-
те коефициенти РЕ

 и Р
С
 са еднакви и за трите централи за съответните 

периоди.
Така получените стойности за тъмните спредове могат да се използ-

ват като база за сравнение и определяне на действителната пазарна 
позиция на разглежданите електроцентрали, защото описват „идеалния 
случай“ – продажба изцяло на пазарни цени (100% либерализиран пазар) 
и без заплащане на квоти въглеродни емисии.

Следващата стъпка от анализа предполага да се определят чис-
тите тъмни спредове, които вземат предвид и разходите за закупу-
ване на въглеродни емисии. Резултатите са показани графично на 
Фигура 6.

Тенденцията, изобразена на Фигура 6, е противоположна на тази, 
показана на Фигура 5. Чистите тъмни спредове трайно, макар и не по-
стоянно, попадат в отрицателната част на графиката от януари 2019 г. 
насам. Признаци за отрицателното икономическо влияние на цените на 
емисиите въглероден диоксид (ако се приеме, че са закупувани по текущи 
цени) се проявяват още от началото на 2018 г. Този сигнал е притъпен от 
шиповия ръст на цените на електроенергията в зимните месеци в края на 
2018 г. и началото на 2019 г.

В сравнение със стойностите на тъмния спред, при чистия тъмен 
спред се наблюдава известна дивергенция между електроцентралите, 
което се дължи на разликите в емисионните фактори (Таблица 2). Така, 
централите с по-висок емисионен фактор са принудени да заплащат по-
вече за емисии на единица произведена продукция, което се отразява 
пряко на стойността на чистия тъмен спред.
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Фигура 6. Изчислени стойности на чистите тъмни спредове спрямо ценови-
те нива на сегмент „ден-напред“, лв./MWh

В крайна сметка, в значителна част от разглеждания период, цен-
тралите на лигнитни въглища са неконкурентоспособни спрямо текущата 
пазарна конюнктура като работят на загуба спрямо пазарните равнища. 
Това е пряк резултат от нарастването на цените на въглеродния диоксид 
на европейските борсови пазари и показва недвусмислено загубата на 
конкурентоспособност, пряко породена от необходимостта от закупуване 
на емисии. Това се потвърждава от обстоятелството, че тъмните спредо-
ве отбелязват силна растяща позиция, а чистите тъмни спредове заемат 
преимуществено отрицателни стойности през втората половина на раз-
глеждания период.

Спредове спрямо регулираните цени

Разгледаните дотук спредове се отнасят за случаите, в които елек-
троцентралите на лигнитни въглища реализират електроенергията си 
на пазарни цени. Общият случай, обаче, не е такъв [21,22], което налага 
да се разгледат и спредовете, генерирани при продажби на регулира-
ни цени. Това ще позволи и разграничаване на конкурентоспособността, 
произтичаща от участието на свободен и регулиран пазар, в случай че 
дадена централа реализира продажби едновременно и на двата сегмен-
та. Изменението на цените, в които има включена и определена норма 
на възвръщаемост (т.е. стойността на спреда е подценена), по които об-
щественият доставчик закупува електроенергия от кондензационните 
централи на лигнитни въглища за нуждите на регулирания пазар, е илю-
стрирано на Фигура 3.

Отново са приложени зависимости (3) и (4) като е използвана съот-
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ветната определена от КЕВР цена. Резултатите за тъмните спредове и 
чистите тъмни спредове са представени на Фигура 7 и Фигура 8.

От резултатите, показани на Фигура 7, се вижда, че тъмният спред и 
при регулирани цени е правопропорционален на ценовите равнища, така 
както е и при идеализирания случай, приет за базов сценарий, разглеж-
дащ размера на тъмните спредове спрямо борсовите цени. Съществена-
та разлика в изкупните цени на трите централи определя и разликата в 
големината на спредовете. Съществено обстоятелство е, че централата 
с най-нисък спред по пазарни нива е с най-висок спред спрямо регулира-
ните цени, като това се дължи изцяло на разликите в ценовите равни-
ща, докато разликите в спредовете по борсови цени произтича изцяло от 
технологичната ефективност на съответната инсталация, изразена чрез 
специфичния разход на гориво.

Тези разлики произтичат изцяло от текущата пазарна структура и 
различните позиции в нея, заемани от разглежданите електроцентрали. 
Те са представени и анализирани в [21,22].

Фигура 7. Изчислени стойности на тъмните спредове спрямо цените, по 
които купува общественият доставчик, лв./MWh

Фигура 8. Изчислени стойности на чистите тъмни спредове спрямо цените, 
по които купува общественият доставчик, лв./MWh
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При анализа на чистите тъмни спредове (Фигура 8) отново се вижда 
рязката загуба на конкурентоспособност, дори по регулирани цени, дъл-
жаща се на нарастващите цени на електроенергията. Една от централи-
те (ТЕЦ „Марица-изток 2“) дори постига отрицателна стойност на чистия 
тъмен спред в някои времеви интервали. Може да се направи зкалюче-
нието, че освен цените на емисиите, ценообразуването и структурата на 
пазара също влияят значително на конкурентната позиция на конкретна 
електроцентрала.

От друга страна, без значение дали и колко от енергията на която 
и електроцентрала намира пазарна реализация на регулирания пазар, 
действителната пазарна позиция и действителния измерител на конку-
рентоспособността следва да бъде размерът на чистия тъмен спред, из-
числен спрямо борсовите цени.

Разгледаните тенденции показват моментната конкурентоспособ-
ност на ТЕЦ и могат да бъдат обърнати при рязка смяна на пазарната 
конюнктура, например при ръст на цените на електрическата енергия с 
темп, превишаващ скоростта на нарастване на цените на емисиите, както 
и при срив на цените на емисиите.

Заключение

Анализирани са действителните пазарни позиции на кондензационни-
те централи на лигнитни въглища в България по метода на тъмните спре-
дове. Резултатите красноречиво показват загубата на конкурентоспо-
собност на ТЕЦ на лигнитни въглища от нарастващите цени на емисиите 
въглероден диоксид. Така, настоящите резултати подкрепят изводите и 
от предходни анализи [27]. Следва да се отбележи, че размерът на спре-
довете е силно обусловен от динамиката на пазарите на електроенергия 
и емисии (няма пазар на лигнитни въглища), като при резки флуктуации 
наблюдаваните тенденции могат да се задълбочат или да се обърнат.

Анализът на спредовете спрямо регулираните цени сочи към струк-
турни проблеми в националния пазарен модел, които са изследвани 
по-задълбочено в [22]. Така, анализът по метода на тъмните спредове 
и анализът на допълните разходи в ЕЕС на България могат да послужат 
като обща основа за по-нататъшно изследване на структурните проблеми 
на българския електроенергиен пазар.

Възможно преходно решение, гарантиращо равнопоставеност на па-
зарните участници и същевременно разходоориентирано ценообразуване 
за критични електропроизводствени мощности, до извършването на дъл-
госрочни и устойчиви структурни реформи на пазара, би могло да бъде 
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ускорената пълна либерализация на пазара с едновременното въвежда-
не на т.нар. „механизъм за капацитет“.
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ЕкСПЕРИМЕНТалНИ ИЗСлЕдВаНИЯ ВЪРХУ МИкРОВЪлНОВаТа 
ПлаЗМЕНа МОдИФИкаЦИЯ На ПОВЪРХНОСТТа На 

МИкРОПОРьОЗЕН ПЕПЕлЕН ЗЕОлИТ

Силвия Бойчева, Иван Маринов, Деница Згурева, Кирил Попов 

exPeRIMeNTAl STuDIeS oN THe MICRoWAVe PlASMA 
MoDIfICATIoN oNTo THe SuRfACe of MICRoPoRouS fly ASH 

zeolITe 

Silviya Boycheva, Ivan Marinov, Denitza Zgureva, Cyril Popov

The continuously growing consumption of electricity imposes its increased 
production in power plants. Coal and lignite still have the largest share as a 
primary source of energy, but are also considered a major polluter of the en-
vironment. Fly ash disposal and CO2 emissions are two major environmental 
issues that need to be addressed in order to follow the global priorities. Waste-
free production and mitigation of CO2 emissions are key goals of long-term Eu-
ropean strategy. The concept of the so-called circular economy largely meets 
both requirements, and one example of this is the utilization of fly ash as a 
raw material for CO2 capture, total oxidation of volatile organic compounds, 
waste water treatment, etc. In this study, surface modification of fly ash ze-
olites obtained from combustion of Bulgarian lignite is performed in order to 
explore the possibilities for improving their surface characteristics, which will 
favor their adsorption and catalytic properties. The fly ash zeolite is subjected 
to plasma modification with CHF3 and SF6 at different durations. The modified 
materials are analyzed regarding their textural properties and morphology. The 
obtained results reveal an increase in the mesopore volume and opening of 
micropores without destruction of the crystal structure which is expected to 
enhance the mass transfer coefficients for products obtained by CHF3 plasma 
treatment.

Въведение

Задълбочаването през последните десетилетия на екологичните 
проблеми и катаклизми, причинени от антропогенни и техногенни 
фактори, налага разработването на технологични решения за тях-
ното ограничаване. Същевременно различни индустриални сектори 
интензифицират производствата си, което, съчетано с развитието на 
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бедни световни икономики и нарастващото население, води до непрес-
танно повишаване на енергийна консумация [1]. Това, от своя страна, е 
съпроводено с все по-голяма необходимост от производство на енергия 
и най-вече на електрическа енергия. Все още изкопаемите горива 
имат най-голям и нарастващ дял като първичен енергиен източник за 
производство на електрическа енергия. Приносът на въглеводородните 
горива (въглища, нефт и природен газ) като първични източници в 
световното производство на електроенергия за 2018 г. е 63.9 %, като 
въглищата имат най-голям дял от 38 % [2]. Поради необходимостта от ди-
версификация в енергийния сектор както от гледна точка на енергийната 
сигурност, така и от гледна точка на технологичната устойчивост, пре-
установяването на използването на изкопаеми горива е икономически 
и технически трудно постижимо, поради което възниква необходимост 
от  интензивно разработване и проучване на технологични решения 
за намаляване на вредното въздействие върху околната среда от 
топлоелектрическите централи (ТЕЦ). Същевременно, ограничаването 
на екологичното въздействие и от други индустриални производства, 
налага концепцията за развитие на кръгова икономика (Circular Economy), 
която се основава на минимизиране на потреблението на суровини и 
повишаване оползотворяването на отпадъчни, като всички процеси са в 
контекста на екологосъобразни и устойчиви решения. 

В България, основен първичен източник за производството на 
електрическа енергия са местните лигнитни въглища от басейна 
„Марица–Изток“, които макар и отговорни за генерирането на СО2

 и 
твърд пепелен отпадък, осигуряват енергийна независимост на страната 
ни. С цел удовлетворяване на екологичните изисквания, запазване на 
устойчивостта на местния енергиен пазар и в контекста на кръговата 
икономика, изследователският ни екип през последните години 
фокусира експерименталната си дейност върху оползотворяването на 
твърдофазния отпадък, получен при изгарянето на въглища, в системи 
и технологии за опазване на околната среда. Приложени са четири 
технологично достъпни експериментални техники за преработването 
на летяща пепел, добита от електрофилтрите на трите най-големи 
въглищни ТЕЦ у нас – ТЕЦ „Марица-изток 2“, ТЕЦ „AES – Гълъбово“ и ТЕЦ 
„Contour Global до високопорьозен зеолит тип faujasite (FAU) с управляеми 
характеристики. Изследванията върху приложимостта на синтетичните 
пепелни зеолити в системи за следгоривно улавяне на въглеродни 
емисии доказаха способността на материала да работи в циклични 
режими при понижена температура на десорбция от 50 °C и селективна 
адсорбция на СО2

 с коефициент на задържане, достигащ 130 mgCO
2
/g. 
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Експериментално е доказана и способността на синтезираните материа-
ли да деструктират чрез каталитично окисление молекулите на летливи 
органични съединения (ЛОС), като е постигнато до 94 % намаление на 
концентрацията на толуен и n-хексан при 713 K и 100 % конверсия на 
1,2 дихлорбензен при 550 K и на ацетон при 600 К [3]. За първи път са 
получени пепелни зеолити в тънкослойна форма и са изследване по 
отношение на оптичната им чувствителност за детекция на ЛОС чрез 
измерване на оптичното отражение преди и след излагане на пари на 
аналита [4]. Синтетичните материали са успешно приложени и в системи 
за деконтаминиране на замърсени води с кадмий, олово и различни ви-
дове оцветители [5]. С цел повишаване на разполагаемостта на възобно-
вяемите енергийни източници и по-конкретно на инсталациите, захран-
вани със слънчева енергия, е изследвано и приложението на пепелните 
зеолити като акумулатори на топлинна енергия [6]. Основна характерис-
тика на материала, която осигурява този широк спектър от екологични 
приложения, е неговата силно развита повърхност и наличието на сво-
бодни пори. С цел подобряване на характеристиките на процесите като 
адсорбция на СО2

, съхраняване на топлинна енергия и каталитична дес-
трукция на ЛОС, в настоящото изследване са проведени експерименти 
върху микровълновата плазмена модификация на повърхността на 
микропорьозен зеолит от въглищна пепел.

Материали и методи

За целите на настоящото изследване е селектиран образец зеолит 
от въглищна пепел (FH-9), синтезиран чрез двустъпален синтез с предва-
рително алкално стапяне при 550 °C за 1 h, ултразвукова хомогенизация 
с продължителност 15 min и 4 h хидротермална активация при 90 °C. 
Като изходна суровина е използвана ЛП, добита от електрофилтрите 
на ТЕЦ „AES – Гълъбово“. Синтетичният материал е охарактеризиран 
като зеолит FAU, като детайлно описание на образеца е представено в 
предишно наше изследване [7]. Микровълновата плазмена модификация 
е извършена със специализирана апаратура 13.56 MHz Oxford Plasmalab 
100 ICP-RIE в Университета в гр. Касел, Института по Наноструктурни 
технологии и аналитика. Проведени са експериментални изследвания с 
два плазмени агента трифлуорметан (CHF3

) и серен хексафлуорид (SF
6
), 

при налягане от 25 mbar, мощност на радиочестотния източник 100 W. 
Модификацията е проведена при две последователни експозиции на 
образеца в реакционната камера с продължителност 30 s (2х30 s) и 60 
s (2х60 s). 
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Получените модифицирани материали са изследвани експериментално 
за определяне на повърхностните им характеристики чрез адсорбцията на 
N

2
, съгласно стандарт ISO 9277:2010 [8]. С помощта на апарат Micromeritics 

TriSTAR II 3020 са построени изотерми на адсорбция и десорбция на N
2
 в 92 

експериментални точки при повишаване на налягането до p/p
0
=0.995 (p

0
 е 

налягане на насищане на N
2
 при съответната температура) и температура 

от 77 К, осигурена от течен азот. Образците предварително са подложени 
на високотемпературно третиране в Micromeritics FlowPrep 60 при 260 
°C за 7 h в среда на непрекъснат поток от He с цел освобождаване на 
повърхността им от погълнати атмосферни газове и влага. Данните 
от експерименталните изотерми са приложени в стандартизирани 
математически модели са изчисляване на специфичните повърхностни 
характеристики. Специфичната повърхност (SBET

, m2/g) е изчислена в оп-
ределен интервал на налягане, при който се получава монослойна ад-
сорбция чрез прилагането на модела на Brunauer–Emmett–Teller (BET). 
Експерименталните точки от адсорбционната изотерма са приложени 
и към модела t-plot за изчисляване на повърхността и обема, осигуре-
ни от микропорите (Smicro

, m2/g и V
micro

, cm3/g). Останалите специфични 
повърхностни характеристики са изчислени чрез прилагането на моде-
ла на Barrett–Joyner–Halenda (BJH) към данните от десорбционните изо-
терми: повърхност и обем на мезопорите (S

meso
, m2/g и V

meso
, cm3/g), сре-

ден диаметър на микро и мезопори (d
micro

, Å и d
meso

, Å). Морфологията на 
изходен и модифициран образец е изследвана със сканираща електронна 
микроскопия (SEM). Микроскопските изображения на повърхността са 
заснети с помощта на ZEISS EVO 25 LS при 10 kV.

Резултати и дискусии

Получената експериментална изотерма на адсорбция и десорбция на 
N2

 върху повърхността на изходния образец FH-9 е от тип IV, съгласно 
класификацията на IUPAC, характерна за материали със смесена микро 
и мезопорьозна структура (Фигура 1). Интензивната адсорбция при ниски 
налягания p/p

0
 е показателна за наличието на голям дял микропори. При 

тези налягания е определена и областта на формиране на адсорбционен  
монослой, която върху изотермата се проявява чрез описване на 
„коляно”. В областта на монослойна е приложен BET моделът, който я 
описва с коефициент на корелация над 0.9999. Получената моделна BET 
изотерма за образец FH-9 е показана на Фигура 1. Интензифицирането на 
адсорбцията с повишаване на p/p0

, както и описването на хистерезистна 
област от адсорбционната и десорбционната изотерми, са индикация 
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за наличието на пори с мезо размери. Експерименталната изотерма 
е типична за пепелни зеолити със структура FAU, получени след 
ултразвукова хомогенизация на реакционната суспензия.  

Фигура 1. Експериментална изотерма на адсорбция и десорбция на N
2
 на 

образец FH-9 (а) и моделна BET изотерма за изчисляване на специфичната 
повърхност (б).

На Фигура 2 са представени експерименталните изотерми на 
адсорбция и десорбция на N

2
 на модифицирания образец FH-9 с CHF

3
 

и SF
6
 при различни времена на плазмена обработка. Изотермите на об-

разците, модифицирани с CHF
3
 запазват формата на тип IV, получена 

за изходния образец. Отчита се обаче намаляване на количеството 
адсорбиран N

2
 в областта на ниските налягания и при двете времена на 

експозиция, което е показател за намаляване на дела на микропорите 
в структурата на материала. Същевременно се запазва наклона на 
изотермата при повишаване на налягането, а площта на образувания хис-
терезис при образеца подложен на модификация за 30 s се увеличава, 
което е показател за увеличаване на обема на мезопорите спрямо този 
при изходния образец. Модифицирането на образеца с SF6

 води до по-
драстична промяна в адсорбционните свойства на получените материали, 
като количеството адсорбиран N

2
 в областта на ниските p/p

0
 е над 4 

пъти по-малко спрямо изходния пепелен зеолит. Микропорьозността на 
материала е силно компрометирана, като вероятна причина за това е, че 
модификацията е довела до разрушаване на структурната мрежа на FAU 
и до получаване на зеолитна структура с ниска порьозност, като най-ве-
роятно това е LTA или SOD. 
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Фигура 2. Експериментални изотерми на адсорбция и десорбция на N
2
 на 

образец FH-9, модифициран с CHF
3
 и SF

6
 при различни времена на плазме-

на обработка

Към експерименталните изотерми са приложени стандартизираните 
математически модели, като изчислените стойности на повърхностните 
характеристики са обобщени в Таблица 1. Получените стойности за S

BET
 

съответстват на наблюденията върху експерименталните изотерми, като 
специфичната повърхност от 431 m2/g за изходния образец намалява 
след модификация с CHF

3
 и SF

6
, като намалението е по-голямо при 

увеличаване на времето на експозиция. Третирането с SF
6
 е довело до 

пълна загуба на микропорьозност, което е индикатор за деструктиране 
на зеолитната фаза FAU. При модификацията с CHF

3
 за 30 s по-ниската 

стойност на S
BET

 се дължи на намалението на микропорите, но външната 
повърхност на материала S

external
 се запазва 142 m2/g. Аналогично и обе-

мът на микропорите намалява от V
micro 

= 0.21 cm3/g при изходния обра-
зец до V

micro
 = 0.08 cm3/g за модифицираня, докато обемът на мезопори-

те се увеличава с 30 %. Получените резултати показват, че плазмената 
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модификация с CHF
3
 за 30 s води до разширяване на микропорите до 

мезопори при запазване на външната контактна повърхност. По-големият 
обем и дял на мезопорите води до улеснен масов трансфер и дифузия на 
газообразни молекули в твърдата фаза. Увеличаването на времето на 
плазмено третиране с CHF

3
 на 60 s води до влошаване на повърхностните 

характеристики, като специфичната повърхност и общият обем на порите 
намаляват спрямо тези при изходния и третирания за по-кратко време 
образец.

Таблица 1. Стойности на повърхностните характеристики на изход-
ния и плазмено третираните пепелни зеолити

Обра-
зец

S
BET

, 
m2/g

S
micro

, 
m2/g

S
external

, 
m2/g

V
total

, 
cm3/g

V
micro

, 
cm3/g

V
meso

, 
cm3/g d

micro
, Å d

meso
, Å

FH-9 431 289 142 0.26 0.21 0.14 14 38

FH-9 30 
s CHF

3

331 189 142 0.26 0.08 0.18 14 47

FH-9 60 
s CHF

3

275 146 129 0.22 0.06 0.16 13 46

FH-9 30 
s SF

6

134 14 119 0.19 0.006 0.18 11 48

FH-9 60 
s SF

6

102 8 94 0.14 0.003 0.14 11 50

Резултатите от SEM анализа на изходния и модифицирания с с CHF
3
 и 

SF
6
 образец при увеличения х6000 и х30000 са показани съответно на Фигури 

3, 4 и 5. Изходният образец е съставен от индивидуални наноразмерни 
кристалити с типичната за FAU фазата хексагонална форма. 

Фигура 3. SEM изображения на образец FH-9

На SEM изображенията на модифицираните с CHF
3
 отново се 

наблюдава морфология, типична за структурата FAU, но с ясно изразени 
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микроразмерни кристалити. Най-вероятната причина за промяната в SEM 
изображението е плазменото ецване на най-горния нанокристален слой. 

Фигура 4. SEM изображения на модифициран образец FH-9 с CHF
3
 при 

времена на третиране 30 и 60 s

Фигура 5. SEM изображения на модифициран образец FH-9 с SF
6
 при вре-

мена на третиране 30 и 60 s.

Морфологичният анализ на образците, третирани с SF
6
, е в 

корелация с получените резултати от повърхностните изследвания, 
като се наблюдава наличието на единични кристали с типична форма за 
фазата SOD. Интензифицирането на процеса на ецване на кристалните 
слоеве при третирането с този агент е установено и от други автори при 
изследване влиянието на плазмената модификация на тънки слоеве от 
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SiO
2
 [9]. По-високата концентрация на флуорни йони в SF

6
  в сравнение 

с CHF
3
 води до увеличаване на скоростта на този процес, на което се 

дължи и преструктурирането на зеолит FAU до зеолит с по-стабилна 
кристална решетка (LTA, SOD).

Заключение

Успешно е проведена плазмена микровълнова модификация на 
повърхността на пепелен зеолит, получен от оползотворяването на 
летяща пепел, генерирана при изгарянето на български лигнитни 
въглища.  Изследвано е влиянието на модифициращия плазмен агент 
и времето на третиране, като е установено, че по-продължителната 
експозиция води до влошаване на повърхностните свойства. Установено 
е, че SF6

 има деструктивно действие върху кристална структура на зеолит 
FAU. От проведените изследвания върху повърхностните свойства на 
модифицираните пепелни зеолити е установено, че модификацията с 
CHF

3
 води до 30 % увеличение на обема на мезопорите при запазване 

на външната контактна повърхност и на кристалната структура на 
изходния материал. На база на повърхностните характеристики се 
очаква, получените модифицирани с CHF

3
 зеолити да осигуряват по-

интензивен масов трансфер на газови молекули спрямо изходния 
материал. Получените нови материали ще се изследват по отношение на 
адсорбцията на СО

2
, и каталитичната деструкция на летливи органични 

съединения, тъй като и при двата процеса основна характеристика, 
влияеща на ефективността е масообмена и дифузията на газовите 
молекули към повърхността и в обема на порьозния адсорбент или 
носител.
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УПРаВлЕНИЕ На бИОРаЗГРадИМИТЕ ОТПадЪЦИ, ГЕНЕРИРаНИ В 
ЖИВОТНОВЪдНИТЕ СТОПаНСТВа, каТО ЕлЕМЕНТ ОТ кРЪГОВаТа 

ИкОНОМИка 

Ивайло Ганев, Калин Филипов 

MANAGeMeNT of BIoDeGRADABle WASTe GeNeRATeD IN 
lIVeSToCk fARMS IN THe CoNTexT of CIRCulAR eCoNoMy

Ivaylo Ganev, Kalin Filipov

The conception of circular economy is being developed with aim to decrease 
both the hazardous and raw resources utilization in different industries world-
wide. The main purpose of the idea is the integration of wastes from different 
productions as useful materials in other sector. In this research is performed 
a brief overview over the possibilities for utilization of biodegradable wastes 
generated in livestock farms in installations for production of biogas with fur-
ther application as energy source. It is proposed common methodology which 
could be applied to the individual farms for the selection of optimal technology. 
The social and economic factors are also considered regarding the integration 
in real scales in Bulgaria. 

Въведение

Съвременното общество е изправено пред редица екологични проблеми, 
продиктувани от бързоразвиващите се технологии и индустрии, като генерирането 
на все по-големи количества отпадъци води до влошаване на параметрите на 
околната среда. Основно предизвикателство пред съвременните производства 
е редуциране на количеството на депонираните отпадъци във възможно най-
голяма степен, с цел постигне намаляване на въздействието върху околната 
среда и смекчаване на глобалните климатични промени [1]. Широко използваният 
в миналото метод на директното депониране на отпадъците не е в състояние 
да отговори на съвременните изисквания, като прилагането му е ограничено от 
значителни рестрикции в законодателствата на различните страни по света. 

Характерна особеност на всички видове отпадъци е това, че в жизнения 
им цикъл, започващ от суровина до крайния етап на ненужен остатък, те са 
придобили, както природни ресурси от гледна точка на елементи и материали, 
така и някои тях притежават енергиен потенциал. Един от основните въпро-
си, които стоят пред управлението на отпадъците е възможността тези 
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полезни ресурси да бъдат извлечени преди депонирането им [2]. По този начин 
се постигат едновременно икономия на ресурси и енергия за друго технологично 
производство и понижаването на обемите на отпадъчните материали, които 
е необходимо да бъдат съхранявани дълговременно. Това, от своя стра-
на, има пряко въздействие върху икономичността на производствените 
процеси и неизбежно свързаните с тях потребление на природни ресурси. Пра-
вилното и адекватно управление на отпадъците има съществено влияние 
не само върху икономичността на която и да било продукция, но и върху 
въздействията върху околната среда. 

Основният въпрос, който е важно да бъде решен преди депонирането на 
отпадъците, е как наличните в тях ресурси, включително и енергийни, да бъдат 
извлечени, при което едновременно да бъдат постигнати както икономически, 
така и екологични ползи. За част от отпадъците този въпрос е лесно решим, 
но съществува една група отпадъци, за която директното извличане на 
рециклируемите компоненти преди депониране е неприложимо – това са 
биоразградимите отпадъци. Основен техен източник е селското стопанство, 
в това число и големите животновъдни стопанства. Тези отпадъци са както 
твърди, така и течни, като често те са многокомпонентни и с различен про-
изход. 

Получаване на полезен продукт от биоразградимите отпадъци, 
генерирани в животновъдните стопанства

Към днешна дата разпространението на технологии за енергийно 
оползотворяване на биоразградими отпадъци е силно ограничено и често 
процесът се свежда до получаване на биогаз. Биогазът се генерира в анаеробна 
среда, като това може да се осъществи по два основни метода: чрез депониране 
на биоразградимите отпадъци в депо за отпадъци и чрез изграждане на анаеробна 
инсталация. Съществуват и други алтернативни технологии за обезвреждане 
на биоразградимите отпадъци като компостиране и инсинериране, но те не са 
удачни от гледна точка на енергийното оползотворяване.

Компостирането е аеробен процес, при който се получава краен стабилизиран 
продукт, но при тази технология няма възвръщане на вложената в отпадъците 
енергия.

При инсинерирането се постига намаляване на депонираните отпадъци и 
добив на енергия [3]. Но при този вид енергийно оползотворяване на отпадъците 
инвестициите за инсталациите са големи, необходимо е да има целогодишен 
консуматор на топлинната енергия, очистващите съоръжения са скъпи и със 
значителни съпътстващи разходи, а има и генериране на опасни вторични 
продукти от горивния процес. Всичко това прави инсинерирането трудно 
реализируемо за животновъдни стопанства.

Депониране на биоразградимите отпадъци в депо за отпадъци. При този 
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метод биоразградимите отпадъци се депонират, като в последствие се образува 
биогаз (сметищен газ), но  процесите протичат много бавно, тъй като се получава 
смесване на биоразградимия отпадък с бионеразградим, а анаеробни условия 
се създават чак след извършване на техническата рекултивация на депото. 
Процесът на генериране на сметищен газ протича в продължение на десетки 
години, което води и до относително малък моментен дебит на газ, съответно 
и до по-трудното негово оползотворяване. Предимството при тази технология 
е, че няма нужда от допълнителни инвестиции, но в същото време не се 
постига понижаване на количествата на депонираните отпадъци и съществува 
значително неконтролируемо изтичане на метан в атмосферата (съставляващ 
~50% от сметищния газ). Метанът, от своя страна, освен високоенергиен газ 
се характеризира и като основен парников газ с 25 пъти по-силно въздействие 
от въглеродния диоксид [4].

Генериране на биогаз чрез анаеробна инсталация за биоразградимите 
отпадъци. При използването на анаеробни инсталации за биоразградимите 
отпадъци процесът на генериране на биогаз се свежда до няколкоседмичен 
цикъл. Това се дължи на факта, че технологично се създават благоприятни 
условия за генерирането на биогаз от биоразградимите отпадъци [5]. Тук 
процесът е контролируем, няма смесване на тези отпадъци с други и се 
поддържат оптимални технологични параметри. Получават се количества 
биогаз, които се оползотворяват. Най-разпространеният съвременен начин 
за това е комбинираното производство на електроенергия и топлоенергия. 
За реализирането на тази технология следва да има изградена система за 
управление на отпадъците, включваща разделно събиране на биоразградимите 
отпадъци, а също и да бъде изградена анаеробна инсталация, в която да се 
генерира биогаз от тях. 

От енергийна гледна точка биогазът е възобновяем енергиен източник 
(ВЕИ). Това означава, че неговото използване като първичен енергоносител е 
приоритетно. Освен това биогазът се явява също и местен енергоносител, на 
каквито България е бедна и колкото и да е малко количеството му, все пак чрез 
употребата му ще се намали вносът на горива, а също и зависимостта от външни 
доставки. Безспорно, генерирането и използването на биогаз от биоразградими 
отпадъци носи значителни ползи. Използването на биогаза като енергоносител 
води до увеличаване на дела на ВЕИ, нещо, за което нашата страна е поела 
съответните ангажименти. От гледна точка на управлението на отпадъците 
ще се намали обемът депонирани отпадъци. Освен производството на биогаз 
ще може да се използва и продуктът, получен при ферментацията на отпадъка 
(ферментационният остатък). Той може директно да се използва като тор или 
след допълнителна преработка от него да се получи компост, който също е 
приложим в селското стопанство.
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С включването на анаеробна инсталация в системата за управление на 
отпадъците на животновъдните комплекси за преработка на биоразградимите 
отпадъци ще се постигнат и други съществени цели, свързани с намаляване 
на щетите, които се нанасят върху околната среда, като намаляване на 
депонираните биоразградими отпадъци и на емисиите на свободно изтичащи 
парникови газове. 

Производството на биогаз чрез анаеробно разграждане (анаеробна 
ферментация) се счита за оптимален метод за обработка на течен и твърд 
оборски тор, както и за широк спектър други подходящи органични отпадъци, 
тъй като преобразува този вид субстрати във възобновяема енергия и органичен 
тор, подходящ за употреба в селското стопанство.

Анаеробното разграждане е микробиологичен процес на разграждане на 
органична материя в отсъствие на кислород и е характерно за много естествени 
среди. Основните крайни продукти от това разграждане са биогаз и вторична 
биомаса. Биогазът е горим газ, съдържащ метан (50-65%), въглероден диоксид и 
малки количества други газове [6]. Вторичната биомаса е преработен субстрат, 
богат на хранителни вещества, поради което може да се използва за наторяване.

Интересът към биогаза все повече нараства поради глобалните усилия 
за заместване на изкопаемите горива с възобновяеми, както и поради 
необходимостта да се намерят устойчиви за околната среда решения за 
обработка и рециклиране на оборски тор и органични отпадъци. Производството 
на биогаз чрез метаногенеза е приоритет на европейската политика за биогорива 
и възобновяема енергия, който дава възможност за обработка и рециклиране 
на широка гама от селскостопански отпадъци и субпродукти по устойчив и 
безвреден за околната среда начин. В същото време производството на биогаз 
води до редица социално-икономически ползи за обществото като цяло, както и 
за самите производители.

България като страна членка на Европейския съюз е длъжна да оползотвори 
биогазовия си потенциал, както и да извлича ползи от производството на биогаз 
като технология за третиране на биоразградимите отпадъци. При това ще се 
намалят глобалните проблеми, водещи до замърсяване на околната среда, 
и освен това ще се допринесе за повишаване на устойчивото развитие на 
селските райони и като цяло за развитието на селскостопанския сектор. Основ-
ните ползи за околната среда и социално-икономическите ползи за обществото 
и животновъдните стопанства, които произвеждат и използват биогаз от 
анаеробното разграждане на генерираните органични отпадъци, могат да бъ-
дат обобщени до следните:

• Източник на възобновяема енергия. За разлика от изкопаемите го-
рива, биогазът е възобновяем енергиен източник. Произвежда се от био-
маса, която акумулира и съхранява слънчевата енергия чрез фотосинте-
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за. 
• Подобряване на енергийната ефективност на животновъдните сто-

панства. Производството на биогаз и използването му като енергоноси-
тел в инсталации за комбинирано производство на електро- и топлоенер-
гия ще подобри енергийния баланс на животновъдните стопанства, както 
и ще намали необходимостта от използване на външни енергоносители. 

• Повишаване на конкурентоспособността на животновъдните сто-
панства. Те ще могат също да реализират ферментационния остатък, 
който се явява вторична биомаса и е ценен тор за почвите, богат на азот, 
фосфор, калий и микроелементи. В сравнение със суровия оборски тор 
биомасата има подобрена ефективност на наторяване поради хомоген-
ността си и по-високата си хранителна стойност, по-доброто съотноше-
ние C/N и минималното отделяне на миризма. По този начин получената 
вторична биомаса може да измести минералните торове и да донесе и 
други предимства:

• Значителни екологични ползи поради намаляване на емисиите на 
парникови газове. 

• Едно от най-съществените предимства от гледна точка на управле-
нието на отпадъците е намаляването на депонираните отпадъци.

• Създаване на нови работни места.
• Възможности за реализиране на генерираната електроенергия.
• Затваря се цикълът на хранителните вещества. При производ-

ството на биогаз цикълът на хранителните вещества, от получаването 
на суровината до прилагането на вторичната биомаса като средство за 
наторяване, е затворен. Въглеродсъдържащите вещества намаляват в 
процеса на преработката, полученият метан се използва за производство 
на енергия, а въглеродният диоксид се освобождава в атмосферата и 
се усвоява от растенията чрез фотосинтеза. Някои въглеродни съедине-
ния остават във вторичната биомаса и при използването й за наторяване 
тези съединения подобряват въглеродното съдържание на почвите.

• Намаляване на неприятните миризми и на летящите насекоми.
• Повишена санитарна безопасност. В сравнение с непреработените 

торове и разтвори, използването на вторичната биомаса за наторяване 
подобрява санитарната безопасност. По време на анаеробното разграж-
дане се осъществява контролирано очистване на вторичната биомаса, за 
да е подходяща за използване като тор.

Стратегия за оползотворяване на животинските отпадъци като 
енергийна суровина в реални мащаби

Оползотворяването на животински отпадъци в енергийни системи се 
характеризира със силно локален характер и прилаганите решения трябва да 
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бъдат съобразени с конкретните специфики както на стопанствата, така и на 
националното законодателство. От друга страна е необходимо и наличието на 
единна методика, която да предлага систематизиран подход за оценка и избор 
на конкретна технология, приложима към съответния обект на изследване.  В 
настоящото изследване е предложена такава методика, която е съобразена с 
наличните към момента технологични решение, приложими в реални мащаби, 
както и с националното законодателство на Република България, като стъпки-
те са обобщени до:   

1. Изследват се възможните източници на генериране на отпадъците 
в животновъдните стопанства и тяхното разпределение по групи и видове. 
Класифицират се отпадъците с цел оптималното им екологосъобразно 
управление в съответствие с изискванията на Закона за управление на 
отпадъците, включително и подзаконовите нормативни актове и установените 
най-добри практики в света [7].

2. Извършва се анализ на морфологичния състав на отпадъците от 
животновъдните стопанства, включващ целия поток на генерирани отпадъци в 
тях. 

3. Изследва се вероятността за наличие на опасни отпадъци, подлежащи на 
обезвреждане.

4. Анализира се наличието на отпадъци, за които е възможно рециклирането 
им. Извършва се оценка и избор на оптималната технология за оползотворяване 
на отпадъците при избрани критерии, даващи максимални екологични ползи 
за обществото и най-висок икономически и енергиен ефект от прилагането на 
конкретната технология.

5. Прави се оценка и корелация между отделните видове животни в 
стопанството и образувания от тях отпадък. 

6. Анализира се химическият състав на отпадъците от гледна точка на 
наличието на опасни съединения или на такива, които ще са проблемни при 
оползотворяването на субпродуктите, получени при оползотворяването на 
отпадъците.

7. На базата на получените данни за състава (морфологичен и химически) 
на отпадъците от животновъдството се прави оценка на възможните методи за 
оползотворяването им. Анализират се отпадъците като суровина за получаването 
от тях на първичен енергоносител. Оценява се възможностите за получаване на 
енергия при различните технологични решения за третирането на отпадъците.

8. Търсят се технологични решения, даващи максимално оползотворяване 
на генерираните отпадъци, като водещи параметри за тази оценка са 
оптималният енергиен ефект и максималните екологични ползи от избрания 
метод за обработката на отпадъците.  От направените анализи се определят 
оптимални варианти за приложимостта на различните технологични решения 
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за оползотворяването на отпадъците. Освен това се оценяват и минималните 
количества на отпадъците, за които е възможно и оправдано (икономически и 
екологично) изграждането на инсталации за оползотворяването на генерираните 
отпадъци от животновъдните стопанства. Извършва се SWOT анализ.

9. Основно предимство на производството на биогаз е възможността 
да се използва като суровина така наречената “влажна биомаса”, каквато 
представляват отпадъците от животновъдните стопанства, при които 
влагосъдържанието е повече от 60–70%. Освен твърд и течен оборски тор, за 
производството на биогаз могат да се използват много други суровини като 
остатъци от земеделски култури, енергийни култури, органични отпадъци от 
млекопреработването и други отрасли на хранителната промишленост и селското 
стопанство, утайки от отпадъчни води, битови органични отпадъци и такива от 
ресторантьорския бизнес. Прави се оценка на възможностите за използването 
им с цел повишаване на ефективността на работата на инсталациите за 
обезвреждане на отпадъците от животновъдните комплекси.

10. Анализира се приложимостта и на другите технологии за енергийно 
оползотворяване на отпадъците и ефективността им при отпадъците 
от животновъдните стопанства. Анализират се също възможностите за 
използването и на други ВЕИ в рамките на животновъдните стопанства, разбира 
се, съобразени с конкретните условия. Разработва се методика за намаляване 
до минимум на зависимостта на стопанствата от външни енергоизточници.

11. Дават се препоръки за възможности за увеличаване на ефективността 
на работата на инсталациите за оползотворяване на отпадъците от 
животновъдните стопанства при съвместно третиране с други биоразградими 
отпадъци, налични в района на съответното стопанство, включително и на 
животински продукти, неподходящи за консумация от хората, също могат да се 
преработват в инсталациите за биогаз. 

12. Съществен момент при системата за управлението на отпадъците е 
минимизиране на генерираните вторични отпадъчни продукти. В този аспект се 
прави анализ на  възможностите за използването на продуктите, получени след 
утилизацията на отпадъците, с цел получаване на минимално крайно количество 
отпадъци за депониране.

Представените 12 точки са предложение за разработване на методика за 
оценка и избор на технология, но при провеждане на предпроектни проучвания 
за конкретен обект е необходимо да се извършат и допълнителни анализи, които 
не са пряко свързани с интегрирането на система за енергийно оползотворяване 
на животински отпадъци. Необходимо е да се анализират външните фактори и 
регионалните особености, които са от значение  при избора на технологията за 
утилизация на отпадъците. Съществено внимание следва да се отдели на Риска 
от обществена опозиция. Този риск съществува при развитието на всички големи 
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проекти в повечето страни. Обществената опозиция често е от хората, живеещи 
в близост до новото съоръжение («не в моя заден двор»). Изграждането на 
животновъдни комплекси и площадки за третирането на отпадъците от тях 
следва да е там, където рискът от поява на обществена опозиция е по-нисък. Този 
критерий е най-сложният за оценка. При другите критерии някои недостатъци 
на отделните технологични решения могат да бъдат преодолени с по-сложни и 
скъпи решения, но тук това не важи.

Заключение

Най-важният ефект от цялостната реализация на системата за управлението 
на отпадъците е получаването на значителни екологичните ползи. Оценката им се 
извършва чрез определянето на намаляването на количеството на депонираните 
отпадъци, намаляването на емисиите на парникови газове, съгласно Рамковата 
конвенция на ООН за изменението на климата (IPCC – Intergovernmental Panel 
on Climate Change), намаляването на използването на фосили горива за 
сметка на ВЕИ, заместването на изкуствените торове с вещества с биологичен 
произход и подобряването на условията за живот и микроклимата в близост до 
животновъдните стопанства. Едно от най-големите предимства на технологиите 
за оползотворяване на отпадните продукти в животновъдството е възможността 
те да се трансформират в ценен ресурс и чрез използването му да се произвежда 
първичен енергоносител, постигайки редуциране на обема на отпадъците и 
на разходите за тяхното оползотворяване. Енергийното оползотворяване на 
отпадъците от животински произход води до намаляване на необходимостта 
от доставка на енергоносители и възможност за износ на електроенергия към 
енергийната система на страната. За да се приложи в национален мащаб подобен 
подход, който е и част от концепцията за развиване на кръгова икономика, 
е необходимо да се следва единна методика, прилагането на която към 
индивидуални стопанства да осигурява винаги най-ефективния резултат от гледна 
точка на технико-икономическите показатели на процесите. В настоящия труд 
са предложени дванадесет основни точки, на база на които може да се състави 
такава методика. Посочени са и ключови компоненти и етапи, които следва да 
се разглеждат извън методичния избор на конкретна технология, но имат пряко 
отношение към ефективното изграждане на пълномащабни инсталации за 
оползотворяване на животински торове като енергийна суровина за производство 
на газообразно гориво и засягат социално-икономическите аспекти на процесите 
по интеграция на разглежданата концепция. 
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аНалИЗ На НЕОбХОдИМОСТТа ОТ НОВИ ПОдХОдИ ПРИ 
ОбОСНОВкаТа На УдЪлЖЕНа ЕкСПлОаТаЦИЯ На аЕЦ

Младен Митев

ANAlySeS of THe NeCeSSITy foR NeW APPRoACHeS IN NPPS 
loNG TeRM oPeRATIoN JuSTIfICATIoN 

Mladen Mitev

The long-term operation of the existing nuclear power plants is the most ef-
ficient way for use of the nuclear energy in electricity production up-to-date. 
The economy of nuclear reactor operation itself is given by its lifetime, which is 
mainly limited by the reactor vessel embrittlement. The reactor vessel is con-
tinuously damaged by neutron fluence during the fuel irradiation. Evaluation 
of the neutron fluence values in the reactor pressure vessel along with sur-
veillance specimen programs for reactor pressure vessel materials are among 
the most important parts of in-service inspection programs that are necessary 
for realistic and reliable assessment of the RPV’s residual lifetime. The existing 
approaches are reviewed in this paper and the necessity for new approaches 
in RPV’s residual lifetime evaluation is evaluated. New ways for improvement 
in the thematic are recommended on the basis of the performed analyses.

Въведение

Множество ядрени електроцентрали (АЕЦ) в Европейския съюз са в процес 
на подготовка или вече са преминали процедури за удължаване на живота. Това 
предполага засилен контрол върху критичните компоненти на реактора, за да се 
гарантира тяхната безопасна и устойчива дългосрочна експлоатация. Въпреки 
че численото определяне на неутронния поток на корпусите на реакторите става 
все по-точно, експериментите не са напълно заменими с изчисления. Ръ-
ководствата и стандартите, използвани в Европейския съюз за проверка на 
неутронното облъчване на корпусите на реакторите изискват експериментална 
проверка на получените резултати. В бъдеще, също така, ще са необходими 
експерименти, за да се проверят компютърните кодове и да се потвърдят 
изчислените резултати. Поради тази причина съществуващите експерименти 
се анализират непрекъснато и използваните методи са потвърдени чрез 
множество експериментални установки, моделиращи корпуси на реактори на 
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АЕЦ. Получените заключения показват високото качество на експериментите 
и изчисленията в областта на определянето на неутронното облъчване на 
корпусите на реакторите. Трябва да се има предвид, че експериментите 
обикновено се провеждат в рамките на един горивен цикъл. За един горивен 
цикъл времето на полуразпад на стандартните монитори, използвани при опре-
делянето на неутронното облъчване на корпусите на реакторите е достатъчно. 
Директно сравнение на активностите за няколко цикъла обаче не е възможно. 
Сравнението с изчислените стойности е възможно само с помощта на направени 
обосновани допускания. По този начин в продължение на годините се натрупва 
неопределеност, която лесно може да бъде компенсирана с използването 
на съвременни подходи при моделирането и измерването на индуцираните 
активности. Това би могло да бъде постигнато с използването на активирани 
дъщерни нуклиди с период на полуразпад от над 100 години. Друг проблем 
е, че получените резултати от измерването на активността могат да бъдат 
проверени само за относително кратък период от време. Някои резултати от 
монитора обикновено не могат да бъдат проверени, тъй като те се унищожават 
по време на анализа и оттам при наличие на несъответствия, преразглеждането 
на измерванията вече не е възможно. Повторяемостта на експериментите 
също е много важна за осигуряване на качеството на резултатите. Ако след 
използване на образците за наблюдение в съоръженията за изпитване ще 
бъде наличен достатъчно материал, би било възможно да се използват и за 
ретроспективна дозиметрия. Ако могат да бъдат използвани нуклиди с дълъг 
период на полуразпад за измерването и те присъстват в пробата, наличните 
материали биха могли да бъдат изследвани и след много години. По този начин 
осигуряването на качеството и проверяемостта на резултатите значително ще 
се подобрят. 

Моделирането на неутронното облъчване в енергийната област над 1 
MeV достигна високо ниво в последните години. Малки отклонения от няколко 
процента между изчислените и експерименталните стойности вече са често 
срещани. За сметка на това, моделирането на топлинната област на неутроните е 
често пренебрегнато поради ниското му значение за процеса на окрехкостяване 
на корпуса. Поради това съществуват само няколко експеримента за този 
енергиен регион. Проектът REDOS [1] показва тази разлика. Тук участници-
те изчисляват по-големи разлики за неутронните потоци в областта на 
топлинната енергия. Не е направено сравнение с експериментални стойности, но 
в последно време все по-често се обсъжда възможността за значителен принос 
на топлинните неутрони и гама лъчите, така че би било желателно тук да има 
експериментално валидирани резултати. 

анализ на съществуващите методологии и възможностите за 
подобрена оценка на състоянието на корпуса
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От 2004 до 2012 г. е осъществен проект, който изследва поведението на 
материала на оригиналната стомана на корпусите на реакторите от изведената 
от експлоатация АЕЦ Грайфсвалд [2]. От различни позиции се извличат трепани 
от корпуса на реактораи се използват главно за подготовката на проби за Charpy 
тестове. За всеки трепан са направени много подробни изчисления на неутроните 
и гама потоци. Проблемът е, че не съществуват експерименти, чрез които 
изчисленията да бъдат потвърдени. Извлечените от трепаните проби, все пак 
могат да се използват като източници на монитори на неутронния поток през 
корпуса на работилата АЕЦ. Установено е, че активностите на дълготрайните 63Ni, 
99Tc и 93mNb са подходящи за определяне на неутронния поток. Използваните 
понастоящем методологии за измерване на флуенс в програмите за наблюдение 
се основават главно на изотопи с кратък полуживот, като 58Ni (n, p), 54Fe (n, p), 46Ti 
(n, p) и 63Cu (n, alpha ). Изомерът 93mNb е с по-дълго време на полуразпад, около 
16 години, но и това е недостатъчно за запаметяване на историята на облъчване на 
корпуса в съвременните АЕЦ. Поради това е необходимо да се разработят методи, 
които позволяват надеждно записване на неутронните потоци за дълго време. По-
нататъшното модернизиране на настоящите неутронни монитори не е възможно 
по физични съображения, поради което образците свидетели трябва също да се 
разглеждат като потенциални монитори. Изследванията на стомани от корпусите 
на изведената от експлоатация АЕЦ Грайфсвалд показват, че това е възможно, 
като се сравняват изчислената и измерена активност от 63Ni и 99Tc [3], съдър-
жащи се в стоманата, от която е направен корпуса. Резултатите обаче по-
казват също, че изчислените активности на нуклидите в повечето проби 
са подценени, което е нежелателно от гледна точка на консервативността 
на изчисленията при управлението на стареенето на корпусите на действащите 
АЕЦ. Също така, при други измервания [4] е доказано, че изчислените плътности 
на неутронния поток не са равномерни по дебелината на корпуса. Следовател-
но е необходима нова, по -прецизна методология за определяне на потока на 
неутроните в материала на корпуса на реакторите. Също така, Nb се съдържа 
като микроелемент в стоманата за производство на корпуси. Благодарение на 
това може да се окаже, че е възможно да се валидират изчисленията на флуенса 
въз основа на начислените активности на ниобия в стоманата на корпус, който 
е в дългосрочна експлоатация. За изследване на тази възможност са налични 
достатъчно екземпляри от стоманата на корпусите на реакторите на изведената 
от експлоатация АЕЦ Грайфсвалд.

Активностите на дългоживеещите изотопи могат бъдат симулирани числено, 
като се използват стандартните кодове, пресмятащи по метода на дискретните 
ординати. Все пак, препоръчително е използването на съвременните кодове, ра-
ботещи по метода Монте Карло, за да се осигури много по-точна оценка на тези 
важни параметри .
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С напредването на технологиите се появават по-точни измервателни 
апарати, а съвременните компютри, заедно с усъвършенствани транс-
портни кодове като SERPENT, TRIPOLI, MCNP, позволяват промеждането 
на максимално близки до реалността цифрови симулации. Използването на 
модерни подходи ще допринесе за подобряване на ядрената безопасност на 
съществуващите реактори чрез разработване на методи, които позволяват 
определяне на неутронните потоци въз основа на получената активност в 
образците свидетели, чрез използване на нуклиди с дълъг период на полуразпад. 
По този начин значително ще се подобрят осигуряването на качество и 
надеждността на резултатите.

Заключение

Анализирана е възможността за прилагане на дългоживеещи изотопи 
при оценката на облъчването на корпусите на ядрените енергийни реактори. 
Установена е необходимостта от нови подходи в управлението на процеса 
на управление на ресурса на съществуващите и новостроящите се АЕЦ. Чрез 
разработването на адекватни методи за оценка на дългосрочно натрупаното 
неутронно облъчване, ще бъде отговорено на непосредствената необходимост 
от прецизно наблюдение на компонентите на първи контур, както и на носещите 
конструкции на ядрените енергийни реактори, които работят над проектно 
предвидения срок. Предлагания подход е с поглед към бъдещето, тъй като 
новостроящите се АЕЦ предвиждат експлоатационен живот около 60 години и 
ще трябва да бъдат внимателно наблюдавани, когато достигнат до последните 
десетилетия от тяхната експлоатация. Разгледаният подход би бил полезен и 
при извеждането от експлоатация на реакторни съоръжения сега и за в бъдеще. 
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ИдЕНТИФИкаЦИЯ На РИСкОВЕТЕ За ЕНЕРГИйНаТа СИГУРНОСТ 
На бЪлГаРИЯ

Д-р инж. Димитър Кирилов Белелиев; Д-р инж. Иван Господинов 
Желязков

IDeNTIfICATIoN of THe RISkS foR THe eNeRGy SeCuRITy of 
BulGARIA

Dimitar Kirilov Beleliev, PhD; Ivan Gospodinov Zhelyazkov, PhD

Abstract: The classification presents the general framework in which the 
identification of energy security risks is realized. The classification is ap-
proved in accordance with the peculiarities of the energy system. In meth-
odological terms, it creates the basis for further risk assessment and man-
agement. 

аксиоматика

Енергийната сигурност се разглежда като: 
• стабилност, надеждност и непрекъснатост на доставките на енер-

гийни ресурси в необходимия обем; 
• ефективно, икономически оправдано енергоснабдяване, на достъп-

ни цени; 
• операционна и техническа надеждност на енергийната система, на 

оборудването и персонала; 
• през влиянието на „фактора на стратегическия интерес“ – „Спо-

собността и възможността да се жертва икономическата изгода, с цел 
постигане на кратко и средносрочни стратегически цели.“, в полето на 
геополитиката и защитата на национален интерес. 

Според теорията идентификацията е първият етап от анализа и упра-
влението на риска. За да се очертаят най-вероятните рискове за енергий-
ната сигурност на България се обхващат всички елементи на енергийната 
система: 

• производство и потребление на електрическа енергия; 
• доставка и потребления на енергоносители като нефт, газ, въглища; 
• използване на други енергоносители като биомаса, основно за ото-

пление. 
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На този етап от изследването не се разглеждат рискове от природен 
характер. 

Обща оценка на средата 

В България електрификацията е 100 %. Продукцията на електри-
ческа енергия през 2016 г. е 42.29 млрд. кВч., с което страната се на-
режда на 57 място в света. Консумацията през същата година е 32.34 
млрд. кВч. (60 място). През 2017 г. е реализиран износ на 9,187 кВч. (23 
място). 

Инсталираните енергийни мощности са 10, 75 кВт. (57 място в света). 
От тях: 
• 39 % са на фосилни горива (2016 г.) – 170 място; 
• ядрено гориво – 20 % (2017 г.) – 8 място;  
• ВЕЦ – 23 % (2017 г.) – 83 място; 
• Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) – 19 % (2017 г.) – 41 мяс-

то. 
Страната почти изцяло внася такива енергоносители като суров нефт 

и природен газ. По внос на нефт през 2015 г. тя е на 39 място в света, а на 
природен газ през 2017 г. – на 44 място. (CIA, 2018) 

Енергийната сигурност на България е обект на международни 
оценки. 

Институтът за глобална енергетика (Global Energy Institute) поставя 
страната ни в ІІІ група на рисковете в Международния индекс на енергий-
ните рискове за 2018 г. (Скалата е 4-степенна, като първата е нисък риск, 
четвърта – висок риск.). България се намира в група с такива страни като 
Япония, Индия, Турция и Португалия. (GEI, 2018) 

Според изчисления на Центъра за изследване на демокрацията 
(ЦИД), основани на данните от индекса, България заема 53 място сред 
75-те най-големи потребители на енергия, като през 2015 г. е заемала 73 
място.  

От 1980 г. насам България, въпреки намалението, има един от 
най-високите стойности на индекса на рисковете за енергийната си-
гурност и номинално, и в сравнение със средното за страните от Орга-
низацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). (ЦИД, 
2108)
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Фигура 1. Енергиен риск: България-ОИСР. Източник: International Energy 
Risk, Index 2018 Edition: Bulgaria

класификация на рисковете 

Въпросът за класификация на рисковете има важно методологиче-
ско и практическо значение. Изграждането на адекватни класификацион-
ни системи е предпоставка за успешна идентификация на рисковете за 
определен обект или проект. В специализираната литература по теория и 
управление на риска се използват различни класификационни критерии. 
Тук прилагаме утвърдена/стандартна схема според сферите на общест-
вена дейност, съобразена с особеностите на енергийната система.  

Сред тези особености можем да посочим: 
• надеждността на доставките на енергоресурси зависи от политиче-

ски, икономически и екологични фактори; 
• производството и доставката на електрическа енергия зависи от 

технологичната въоръженост; 
• от своя страна техническата надеждност се влияе от нивото на из-

ползваните технологии и операционни процедури; 
• потреблението на ел. енергия и други енергоносители зависи от 

икономически и социални фактори. 
В този смисъл се обособяват политически, икономически, социални, 

технологични и екологични рискове. 

Политически рискове 

Политическите рискове произтичат от външнополитическата рамка и 
отражението й върху националната енергийна политика. 
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Политическа рамка на Европейския съюз 
Като член на ЕС, България може да взима решения в рамките на про-

вежданата от съюза енергийна политика. Условията, в които се осъщест-
вяват основните политики на ниво ЕС, приложени в конкретните планове 
в енергийния сектор у нас пораждат неопределености от политически, 
икономически, административен и организационен характер. (БАН, МД 1, 
2017) 

Един от основните елементи на европейската енергийна политика, 
оказващи влияние в контекста на разглежданата тема, е преходът към 
нисковъглеродна енергетика, респ. икономика, което поражда рискове от : 

• противоречие между европейската рамка и националните цели; 
• външнополитически усложнения във връзка с необходимостта от 

заместването на енергийни мощност на фосилни горива с ядрени мощно-
сти и засилване на използването на природен газ. 

Национална зависимост от внос на горива  
Налице е висока зависимост от внос на енергийни ресурси. Бълга-

рия осигурява над 70% от брутното потребление на енергия чрез внос. 
Според официални оценки зависимостта от внос на природен газ и суров 
нефт е практически пълна и има традиционно едностранна насоченост 
от Руската Федерация. Руският природен газ се доставя по едно трасе – 
през Украйна. Освен това, страната ни разчита изцяло на внос на ядрено 
гориво от Русия, макар ядрената енергия, съгласно методика на Еврос-
тат, да се счита за местен енергиен източник. (Енергийна стратегия на 
Република България до 2020 г., 2011, с. 9) 

Ограничените като брой източници на енергийни ресурси и използва-
нето на енергийните ресурси за постигане на (външно) политически цели 
пораждат следните рискове: 

• източник на риск е стремежът на Русия да елиминира Украйна като 
транзитна територия за пренос на газ поради обстоятелството, че наша-
та газопреносна мрежа е пряко свързана с украинската; към този момент 
украинската връзка е основната за доставка на природен газ от външни 
източници; 

• осигуряването на алтернативно трасе през Турция не решава ед-
ностранната зависимост от Русия, то също се влияе от външнополитиче-
ски позиции и ограничения в рамките на ЕС. 

Икономически рискове 

България е бедна на енергийни ресурси и е техен нетен вносител. 
Стратегическите възможности по отношение на въглеродните горива са 
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силно ограничени по отношение на: 
• произход на горивото; 
• транзитирането; 
• компенсации при неспазване на договори при непредвидени обстоя-

телства. 
Затрудняване, намаляване или срив на енергийните доставки е глав-

ният външноикономически риск. Свързан е с: 
• дисбалансите в световните енергийни пазари; 
• неустойчивостта на цените на нефта и природния газ;  
• нашата държава е уязвима от високи и нестабилни цени на въгле-

родните енергийни ресурси; 
• слаба диверсификация; затруднения в търсенето на алтернативи 

при относително запазване на ценовите нива; 
• ограничаване и сериозно намаляване на добива на въглеродни 

енергоносители в перспектива поради постепенно изчерпване. 
Ограничаване и прекратяване на износа на електроенергия. 
Този риск се поражда от: 
• динамиката на външния енергиен пазар, колебанията в търсенето 

на електроенергия и цените й; 
• остаряването на енергийни мощности; 
• извеждането на енергийни мощности от експлоатация в рамките на 

енергийната политика на ЕС или ограничаване на производството. 
Икономически неефективно производство и използване на енергия, 

което носи финансови загуби. Това е основният риск във вътрешно ико-
номическата сфера. Поражда се от: 

• високата енергийна интензивност на българската икономика; 
• неефективно използване на първичните енергийни ресурси; 
• ниската енергийна ефективност в производствения и жилищния 

сектор; в частност последният се характеризира с наличието на остарял 
сграден фонд и използване на енергийно неефективни уреди; 

• вътрешносистемна задлъжнялост в енергийния сектор вследствие 
и на неефективно управление. 

Енергийната интензивност на българската икономика (енергийното 
потребление за производството на единица от БВП) е от 2,5 до 6 пъти 
по-висока от страните в ЕС. (Цветанов и др., 2018). Енергийната интен-
зивност на БВП на страната ни е с 89% по висока от средната за ЕС. 
(Енергийна стратегия на Република България до 2020 г., 2011). 

Високите равнища на енергийна интензивност се дължи на: 
• специфична отраслова структура; 
• висок дял на енергоемките отрасли; 
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• ниска енергийна ефективност в някои сектори. (БАН, МД 1, 2017). 
Съотношението получена енергия-вложени ресурси за българската 

икономика е ниско – 49% при 64% за Европа. (Енергийна стратегия на 
Република България до 2020 г., 2011, с. 25). 

Технологични рискове 

Технологичните рискове са свързани с надеждността на енергийните 
мощности, преносната и разпределителната мрежа. Могат да бъдат оч-
ертани по следния начин: 

Сривове в снабдяването с електроенергия, нефт, природен газ и го-
рива вследствие на повреди и промишлени аварии. Основни фактори са: 

• остаряваща инфраструктура, технологична база и електропренос-
на мрежа; 

• ограничени финанси за поддръжка и технологично обновяване; 
• съсредоточаването на преработката на суров нефт в деривати 

практически само в едно предприятие. 
Високи загуби на електроенергия в процеса на трансформация и раз-

пределение 
Трудности при адаптирането към нисковъглеродни и възобновяеми 

източници. Свързани са със следните обстоятелства: 
• газификацията се реализира с ниски темпове, вкл. и поради висока-

та първоначална инвестиция; 
• ВЕИ остават скъпи технологии и не се очакват резки промени; по-

ради това ръстът на тези източници след 2020 г. се очаква да бъде нисък. 

Социални рискове 

Социалните рискове са свързани с достъпа до енергия от потребите-
лите. Достъпът до енергия се изчислява като дял от разходите за енергия 
в дома в общите домакински разходи (БАН, 2017). 

Ограничаване на достъпа до енергия 
Това е основният риск в релацията енергетика – социална сфера. Ос-

новното измерение на този риск е енергийната бедност, която се харак-
теризира със следното: 

• българските семейства отделят висок процент от доходите си за 
достъп до енергия и покриване на енергийните сметки; 

• поскъпване на електроенергията, растеж на цените на едро; – на-
растващо потребление на дърва и въглища за отопление. 
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Делът на разходите за енергия в средногодишния доход след 1990 г. 
нараства. През 2013 г., според данни на ЦИД, съставлява 13,1%. Статис-
тика на ЕС показва, че повече от 30% от домакинствата в България не 
могат да поддържат в домовете си адекватно отопление през зимните 
месеци. (ЦИД, 2104).

Дисбаланси при задоволяване на вътрешното търсене 
Нараства вероятността за недостиг на собствени мощности за произ-

водство на електроенергия за вътрешния пазар след 2025 – 2030 г. Тя се 
поражда основно от извеждането от експлоатация преди или при изтичане-
то на съответните срокове на значителни енергийни мощности на фосилни 
горива. Очаква се нарастването на потреблението на електроенергия да не 
е значително. При това положение за преодоляване на възможните дисба-
ланси ще е необходимо или внос на електроенергия, или строителство на 
нови мощности в европейската енергийна рамка с всички произтичащи то 
това политически, икономически, финансови и технологични усложнения. 

Екологични рискове 

Провежданата от ЕС политика на декарбонизация на енергийното 
производство до голяма степен ще разреши съществуващите рисковете, 
свързан със замърсяване на почвата, водите и с парниковите газове.  

От друга страна използването на ВЕИ също оказва влияние върху 
околната среда и формира рискове от друг характер, които изискват спе-
циализирани изследвания.  

Някои аспекти на социалните рискове формират и рискови зони от еко-
логичен характер. Нарасналата употреба, например, на биомаса (дървеси-
на) и въглища за отопление влошава сериозно качеството на въздуха.

Заключение

Направената класификация представя общата рамка, в която се ре-
ализира идентификацията на рисковете за енергийната сигурност. Тя се 
опира на утвърдена класификационна схема, съобразена с особеностите 
на енергийната система. В методологическо отношение създава основа-
та за по-нататъшна оценка и управление на рисковете.
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ЕВРОПЕйСкИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В СТРаТЕГИЯТа НA бЪлГаРИЯ За 
ЕНЕРГИйНа дИВЕРСИФИкаЦИЯ

Д-р инж. Иван Господинов Желязков; Д-р инж. Димитър Кирилов 
Белелиев

THe euRoPeAN DIMeNSIoNS IN BulGARIA‘S STRATeGy foR 
eNeRGy DIVeRSIfICATIoN

Ivan Gospodinov Zhelyazkov, PhD; Dimitar Kirilov Beleliev, PhD

Abstract: In order to avoid an energy crisis, it is necessary to achieve a 
comprehensive and integrated EU policy. Protecting and strengthening 
competitiveness must be at the heart of the energy strategy. The main goal 
of the energy strategy is determined by the ways to achieve a good quality 
of the combination of fuels and other types of energy and to increase the 
competitiveness of energy productions and services on the world market. To 
this end, in the long term, energy policy must focus on security, efficiency, 
effectiveness and stability.

Асиметричната взаимозависимост между Русия и ЕС създава праг-
матичната необходимост от добри отношения между двата субекта. Ев-
ропа зависи от Русия за почти 40% от вноса си на газ, но и Русия зависи 
от Европа за приходите си от неговия износ. „Газпром“ никога не би се 
отказал от износ към ЕС, а напротив – битката за Европа показва, че 
интересът е двустранен. Съперниците за пазара на ЕС са няколко: от 
най-агресивния – САЩ, през по-сдържаната Русия, до страни от Северна 
Европа, Северна Африка, Близкия изток и Персийския залив. Страхът в 
някои страни членки на ЕС, е, че един ден търговските интереси могат да 
отстъпят пред политическите (така както тези страни ги разбират).

Основният проблем в политиките на съседство на Русия и ЕС се ко-
рени във факта, че отношенията им са лишени от съгласувана и после-
дователна концептуална или оперативна база. Пропастта между двете 
не може да бъде запълнена нито с абстрактни ценности, нито с политика 
на конкретни интереси. Нужно е предварително споразумение по стра-
тегическа рамка, която да отразява тези фундаментални различия и да 
определя реалните сходства. Към момента енергоносителите са серио-
зен инструмент на Русия за реализация на нейните амбиции в ролята й 
на Велика сила. Тя е силно заинтересована от партньорството с ЕС с цел 
икономическа модернизация и нужда от европейски инвестиции в енер-
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гийния и инфраструктурния сектор. Целта на руската енергийна политика 
е създаването на единен енергиен пазар с ЕС. Руската формула е: „Енер-
гийни доставки срещу финансови средства и нови технологии за модер-
низацията на страната, икономиката и енергийния сектор“ (фиг. 1 и 2). 

Фигура 1 и 2. Зависимостта на европейските държави от руския внос на 
енергия

За да се създаде нов баланс на отношенията, ЕС трябва да приеме 
вътрешни правила за поведение по отношение на енергийните сделки и 
насоки за сключване на дългосрочни договори и предстоящи обединения. 
С цел да се избегне по-нататъшно монополизиране и разединение на ев-
ропейския енергиен пазар, Европейската комисия може да получи право-
то предварително да одобрява големи енергийни сделки по дългосрочни 
договори и далекопроводи между ЕС и чужди енергийни компании. „ЕС 
желае Русия да бъде надежден съсед, който зачита и се съобразява със 
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законите и демократичните принципи на континента и трябва да гради 
партньорството на същата основа, с която направи възможен успеха на 
европейската интеграция – взаимозависимост, основана на ясни правила, 
прозрачност, симетрични взаимоотношения и консенсус. Съюзът трябва 
да бъде много внимателен по отношение на договарянето на правилата 
за взаимодействие с Русия и да защитава своите интереси“. 

Разширяването на ЕС ще засили тенденцията от потребление на 
енергия и зависимостта от внос. Според статистически прогнози през 
следващите 20 – 30 години зависимостта от нефт ще е около 90%, а от 
газ – 70%, като Съюзът няма да успее да се освободи от зависимостта си 
от Близкия изток (нефт) и Русия (природен газ). Тъй като вносът на тези 
горива е главно от Русия, Каспийския басейн, Северна Африка, Близкия 
изток и Персийския залив, два региона заслужават по-специално внима-
ние – Източна и Северна Европа, от една страна, и Средиземноморския 
басейн от друга. Енергийната сигурност зависи от два вида фактори – 
външни и вътрешни, които са взаимосвързани по един естествен начин. 

Голямо безпокойство буди зависимостта на ЕС от руския газ. До-став-
ките на природен газ зависят от това откъде минават тръбопроводите и 
от контрола върху тях. Руските газопроводи обикалят Европейския съюз 
от север и юг. На юг Русия има газопровод, който минава под Черно море 
и доставя газ на Турция. Повечето европейски правителства внимават да 
не отблъснат Русия. Те смятат, че на „Газпром“ трябва да се позволява 
да инвестира на техните пазари, щом се придържа към правилата. Но 
всъщност това е и смисълът на правното регулиране и свободния пазар 
– всеки, който спазва правилата, може да участва в пазарните процеси. 
„Газпром“ не само контролира мрежа от газопроводи, но и усилено купува 
части от газовата инфраструктура на Европа.

Изключително важно предизвикателство пред руската енергийна 
политика е адаптирането към динамичните промени на глобалните енер-
гийни пазари. Проблемите за енергийната сигурност отдавна влязоха в 
световната политика, засилвайки съперничеството между държавите. 
За по-нататъшно и успешно развитие на енергийно сътрудничество меж-
ду Русия и ЕС е необходимо да се търси баланс на интересите между тях 
и разрешаване на различията по въпроси, свързани с либерализацията 
на енергийните пазари, инвестициите в общи проекти за добив, с енер-
гийната инфраструктура и с модернизацията на енергийния сектор. Успо-
редно с това, за гарантиране на икономическата и енергийната сигурност 
на Русия е извънредно важно да се разширят пазарите на експорта на 
енергоресурси и да се придобият нови партньори в Североизточна Азия и 
Азиатско-тихоокеанския регион, с което да се постигне реална диверси-
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фикация на експортните потоци. 
Редица експерти и наблюдатели споделят тезата, че основна пред-по-

ставка за диалога в енергетиката се явява взаимната заинтересованост 
и взаимозависимост. Енергетиката като отрасъл осигурява възможност 
за функционирането на всички останали отрасли от икономиката. Как-
то пише П. Дончев: „Въпросът за диверсификацията на доставките на 
енергийните ресурси е възлов за държавата и заема значимо място в 
националните енергийни и икономически политики и в защитата на на-
ционалната сигурност“. 

С. Бачев пише, че „евро-руското партньорство в енергийната сфера 
към момента няма прагматична алтернатива, което не означава, че ЕС не 
трябва да търси такава. Част от изграждането на ЕС като независим цен-
тър е наличието на възможности, които дават силна позиция. На същия 
принцип, при който Русия търси и намира сътрудничество в енергийната 
сфера с Китай и останалите държави от Азия“.

„Векторната“ външна политика на Русия е нейният инструмент за вли-
яние на международното поле. В сферата на вътрешната политика Мос-
ква също има своя базова концепция, свързана с енергийната сигурност 
и „енергийния натиск“. Заслугата за лансирането на концепцията за енер-
гийната сигурност и превръщането й в базов елемент на днешната руска 
външна и вътрешна политика е почти изцяло на президента Владимир 
Путин. На 45-годишна възраст той започва да пише докторат на тема, 
посветена на използването на природните енергийни ресурси на Русия 
като фактор за нейното икономическо развитие, защитен през 1997 г. 
в Санкт-Петербургския минен институт. Путин търси модел за изход от 
кризата, в която се намира Русия по това време. Дисертацията се базира 
върху реални факти. Изводите, които прави Путин в своя дисертационен 
труд са, че „петролът и природния газ могат да се превърнат в ключов 
елемент на икономическа стратегия, която не изисква прекалено големи 
инвестиции, скъпи технологии и свръх квалифицирана високо образована 
работна сила, но може лесно да се превърне в международно влияние 
и власт“. Така заключенията от дисертацията на Путин се превръщат в 
бъдещата му политическа и икономическа стратегия и начертават пътя 
му от научно-изследователския институт в Санкт-Петербург към Кремъл. 

Така, в контекста на развитието на международната икономика след 
петролния бум, Русия се оказва в изключително благоприятно положе-
ние, поради огромните си запаси на енергоносители. Държавата поддър-
жа стабилност на международната система, което й осигурява власт и 
могъщество. Оттук следва и „формулировката, която Путин дава на по-
нятието за „енергийна стратегия“, към съдържанието, на което прибавя 
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понятието за стабилност на международните пазари за енергоносители. 
В интерес на Русия е запазването на тази конюнктура в стабилно със-
тояние“. В тази връзка може да се посочи, че във всяка стратегия „се 
залага комплексно (обвързано) и ефективно използване на ресурсите и 
средствата (които по правило винаги са ограничени).“

Особено значение за руската икономическа експанзия има мрежата 
от тръбопроводи. Повечето транзитни връзки стават предмет на прего-
вори и се уреждат за всеки отделен случай. През по-късни години тран-
зитирането на енергия става ключов политически компонент. Нарастват 
обемите на транзитиране на енергийни ресурси, а също така значението 
на стратегическите аспекти. Появата на новите независими държави и 
новите граници помежду им през последното десетилетие на миналия 
век, както и очакваното нарастване на търсенето на енергия, правят въ-
проса за транзитирането на енергийните ресурси един от основните в 
енергийната политика на Евроазиатския и Балканския регион.

ЕС все повече се нуждае от внос на енергоносители. В момента ЕС 
получава над 1/3 от необходимия петрол и над 40% от газа от Русия. В 
същото време 80% от руския газ се изнася за ЕС, като не малка част от 
него се транспортира през Украйна. Освен това Русия осъществява 40% 
от нефтения си износ през пролива Босфор. Регионът приковава вни-
манието на западните петролни компании с перспективите за усвояване 
на богатите на енергоносители каспийски находища, както и с избора на 
маршрутите за транзита на нефт и природен газ (фиг. 3 и 4).

Фигура 3 и 4. Енергийно потребление в Европа

Една от основните задачи на общата енергийна политика на ЕС е га-
рантирането на сигурност на енергийните доставки. Това е способността 
на държавите да осигуряват стабилност и предвидимост на доставките 
на енергоносители в рамките на своите граници. 

Досегашните действия на ЕС не дават достатъчно ефективен резул-
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тат в гарантирането на енергийната сигурност. Особено когато говорим 
за енергоносителите от Каспийската зона. Регионът е изключително ва-
жен от геополитическа и геоикономическа гледна точка. Засега Русия 
контролира повечето енергийни експортни маршрути от Централна Азия 
и Каспийския басейн. 

Няколко са „проблемните“ зони в отношенията ЕС – Русия в енергий-
ната област. На първо място това са изискванията за „голям достъп“ до 
добива на руски енергоносители и международен контрол над национал-
ните находища. На второ място е изискването за изравняване на вътреш-
ните руски цени на газа и на други енергоносители с равнището на цените 
на общия европейски пазар. Според руски специалисти обаче вътрешни-
ят пазар на енергоносителите (предимно на нефта и газа) трябва да бъде 
ефективно отделен от влиянието на външните пазари.

ЕС и Русия не влизат във взаимодействия и противопоставяния 
в изолиран от глобалните и регионалните процеси свят – напротив, те 
участват във взаимно пресичащи се и взаимно преплитащи се мрежи от 
цели, амбиции, интереси и ценности, което ги прави взаимнозависими и 
призвани да си сътрудничат. Разбира се, Съюзът има възможности да 
налага своите стандарти върху руските компании, опериращи на терито-
рията на неговите държави. Например задължителното за европейските 
компании изискване за разделяне на собствеността върху тръбопровод-
ната мрежа от собствеността на транзитираното по нея гориво, както и 
предоставянето от Русия на възможност европейски компании да инвес-
тират в енергийния й сектор в разработването на петролни и газови нахо-
дища и в газопроводни и нефтопроводни мрежи. 

Стратегическият енергиен съюз с Европа и неговите характеристики, 
взаимното проникване и несъмненият взаимен интерес се основават на 
факта, че Русия може да гарантира на Европа сигурни и сравнително 
евтини доставки на енергоносители. Това безспорно е шанс за Стария 
континент и особено за онези държави в него, чиято политика през по-
следните години се определя от принципа на „трансатлантическата кон-
куренция“. Очевидно е, че взаимодействието с държава като Русия, със 
своя огромен мащаб и размах, може да бъде скрепено не само с изграж-
дането на ефикасни и достъпни трансевразийски транспортни коридори, 
но и от конкретна и ефективна дългосрочна програма във всички сфери. 

Русия на тактическо ниво, без колебания, се възползва от слабите 
страни на ЕС, което е нормално за всяка Велика сила. Използвайки въ-
трешните разногласия в рамките на Евросъюза, Москва предпочита да 
гради отношенията си със страните членки поотделно, а не да преговаря 
с Европа като цяло. Тя продължава да извлича предимствата от двус-
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транните си отношения с Германия, Франция и другите ключови държави 
от ЕС, като например Италия, Испания, Гърция и Португалия. Тези отно-
шения се градят на базата на взаимната икономическа изгода и поради 
това се характеризират с относителна стабилност. 

Основните движещи фактори за възникването на конфликти между 
тях са контролът върху стратегическите ресурси и пътищата за транзити-
рането им до крайния потребител. Според американския стратег Збигнев 
Бжежински „ключовите геополитически зони са държавите, чиято зна-
чимост произтича не от тяхната мощ или мотивация, а по-скоро от ха-
рактера на местоположението им и от последиците на потенциалната им 
уязвимост за поведението на геостратегическите играчи“.  (фиг. 5)

Фигура 5. Маршрутът на ключовите газови трасета от Русия към Европа

Особено значение за руската икономическа експанзия има точно 
тази мрежа от тръбопроводи. Европейският съюз се стреми да намали 
зависимостта си от руския газ, но проектите за изграждането на тръбо-
проводи, заобикалящи територията на Русия, могат да породят сериозни 
сблъсъци. Заради енергийната взаимозависимост, в средносрочна и дъл-
госрочна перспектива, отношенията между Русия и ЕС остават стабил-
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ни. Руската държавна газопроводна мрежа, т.нар. „обединена система 
за транспортиране на газ“, включва огромна система от тръбопроводи и 
компресорни станции по цялата територия на страната. В политиката по 
използването на тази енергийна транспортна система е същината на но-
вата геополитика на Русия (базирана на природния газ) и ядрото на кон-
фликта със западните нефтени и газови компании. Русия има претенции 
да бъде самостоятелен геополитически полюс, съхранила е голяма част 
от някогашната военна мощ на Съветския съюз, и е незаменим енерги-
ен партньор на Запада. В новата стратегия на Кремъл Балканите стават 
един от мостовете за стратегическо взаимодействие между Москва и ЕС. 

Уязвимостта на ЕС се засилва и от структурата на собствените му 
газови пазари. Европейските нации се провалят в осигуряването на 
собствените си национални интереси и развитието на компаниите си за 
по-голямо европейско благо. Те продължават да държат енергията на 
национално, вместо на европейско ниво. В резултат цената й се покачва, 
а сигурността намалява. ЕС се състои от редица национални енергийни 
пазари, свързани с тръбопроводи, чиито собственици са национални ком-
пании. Поради това няма стимул за презгранична търговия и конкуренция, 
която би застрашила националните монополи. За да бъде взаимозависи-
мостта гаранция за стабилност, и двете страни трябва да желаят да се 
обвържат чрез общи правила, които не могат да бъдат преразглеждани 
едностранно. 

В отговор на това е американската геополитика в региона – успешно-
то изграждане на Южния газов коридор за транспортиране на енергийни 
ресурси. Става дума за активно американско участие в няколко проекта, 
целящи създаването на нова газопроводна инфраструктура до Европа, 
като алтернатива на мрежата на „Газпром“, която съществува и се раз-
ширява на север.

За да се избегне енергийна криза, е необходимо да се постигне ця-
лостна и интегрирана политика на ЕС. Защитата и подсилването на кон-
курентоспособността трябва да бъдат в основата на енергийната стра-
тегия. Основната й цел се определя от начините за постигане на добро 
качество на комбинацията от горива и други видове енергия и повиша-
ване на конкурентоспособността на енергийни производства и услуги на 
световния пазар. За тази цел в дългосрочен план енергийната политика 
трябва да се концентрира върху сигурността, ефективността, ефикас-
ността и стабилността.
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Abstract: The proposed system for municipal energy efficiency planning con-
tains a methodological approach based on the following subsystem elements: 
organizational development of the municipal energy management; technical 
systems for energy management; energy, ecological and communication cul-
ture of the municipal energy efficiency system.
Key words: municipality, energy efficiency, planning, energy saving, rational 
use, energy management.

Въведение

В условията на енергийния преход, общинското планиране на енер-
гийната ефективност има за цел да се реализира рационално използване 
на енергията за общинските дейности и системи [1,2,3]. За постигане на 
целта следва да се идентифицират и реализират възможните дейности 
и мерки, които да доведат до енергийни спестявания. Целесъобразно е 
планирането да обхваща периоди, за които може да се прогнозира общо-
то състояние на общината, например 10-годишен период.

Рационално използване на енергията в общинските дейности и сис-
теми има тогава, когато мерките за намаляване на енергийните разходи 
създават условия за:

• подобряване или запазване на качеството и на общинските дейности;
• повишаване или запазване на обема на общинските дейности;
• подобряване на качеството на живота на жителите на общината;
•  запазване или подобряване на околната среда,
като в резултат от това да се подобрят крайните икономически резул-

тати на общината.
Общинското планиране на енергийната ефективност предполага 

адекватна комуникационна стратегия, с оглед публичност на постигна-
тите резултати. 
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Изложение

Рационално използване на енергията се реализира чрез системен 
подход, съдържащ:

• общинска система за рационално използване на енергията;
•  формулиране на подсистемни целеви направления в съответните 

приоритети на общинската система;
•  формулиране на конкретни мерки за общинско енергийно спестя-

ване (в рамките на съответните подсистемни направления).
В табл. 1 е представена примерна система за рационално използване 

на енергията в общинските дейности и системи. Формулирани са следни-
те подсистемни целеви направления:

1. Общински енергиен мениджмънт.
2. Технически системи за енергиен мениджмънт.
3. Енергийна, екологична и комуникационна култура на общинската 

система за енергийна ефективност.
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Таблица 1. Мерки за общинско енергийно спестяване в система за 
рационално използване на енергията в общинските дейности и сис-
теми 

№ 
по 
ред

Подсистемни целеви 
направления направления
 (позиции 1-3).
Мерки за общинско енергийно 
спестяване в рамките 
на съответните подсистемни 
целеви направления
(позиции 1.1 – 1.7; 2.1 – 2.5; 3.1 
– 3.3).

Съдържание и реализация на мерките

1 2 3

1 Общински енергиен менидж-
мънт

1.1 Създаване на общински съвет 
за енергийна ефективност 
за енергия от възобновяеми 
източници.

Институционализиране на общинската енергетика:
Общински консултативен орган: председател – 
ресорен заместник-кмет; членове – длъжностни 
лица от общинската администрация, имащи 
отношение към различни аспекти на общинската 
енергетика (планиране, енергийни ресурсно 
осигуряване, икономика, изграждане на енергийни 
обекти, други).
В съвета евентуално може да се включи външно 
(на общината) лице с квалификация в областта 
на енергийната ефективност и енергията от 
възобновяеми източници.
Повишаване на административния капацитет в 
областта на управлението на енергията.

1.2 Сeртифициране на общинската 
система за управление на енер-
гията по БДС EN ISO 50001:2018. 
Системи за управление на енер-
гията. Изисквания с указания за 
прилагане (ISO 50001:2018).

Провеждане на:
регулярни вътрешни одити на общинската систе-
ма за управление на енергията от конвенционални 
и възобновяеми източници - от вътрешни одитори, 
съгласно сертификат по БДС EN ISO 50001:2018;
обследване и сертифициране на сгради (енергий-
на паспортизация на сградите);
обследване на възобновяеми енергийни източни-
ци;
независими външни одити (обследвания за 
енергийна ефективност от вписани фирми в 
Публичния регистър по чл. 44 ал. 1 от ЗЕЕ).
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1.3 Централизирана общинска 
информационна система за 
мониторинг на общинското 
енергийно потребление и 
производство (по видове 
потребители, енергоносители, 
източници). 

Системата осигурява: 
пълно планиране на енергийните разходи в коли-
чествено и стойностни изражение;
пълно планиране на произведената енергия от 
възобновяеми източници;
оперативен контрол; 
изпълнение на мерките за енергийно спестяване в 
общинските обекти;
анализ и оценка на ефективността на енергийните 
разходи;
анализ и оценка на ефективността на възобно-
вяемите енергийни източници (себестойност на 
енергията от възобновяемите източници);
пълно документиране на системата;
общински енергиен бартер [9]. 
Забележка: Енергийният бартер се прилага 
в случаите, когато има изградени общински 
електрически централи за собствено 
електропотребление, базирани на възобновяеми 
енергийни източници (ВЕИ), напр. фотоволтаични 
централи. Реализира се чрез взаимно компенсиране 
на консумацията на електрическа енергия (в kWh), 
респ. на разходите за заплащане на електрическата 
енергия (в лева) на общинските потребители, 
захранени от електроразпределителното 
предприятие (ЕРП) и от общинските електрически 
централи на BЕИ. Пример за компенсиране: 
външното изкуствено осветление използва 
електрическа енергия през тъмната част от 
денонощието от мрежата на EРП. Общинска сграда 
се захранва през светлата част от денонощието от 
общинска централа на ВЕИ. Извършва се взаимна 
размяна (съответно прихващане) на разходите за 
заплащане на енергията от двата потребителя.
При това положение се спестява изграждането 
на електропроводни линии до трансформаторни 
постове или до електрически табла (касетки).
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1.4 Спецификация на структурата 
(по видове и количества) на 
общинския енергиен потенциал.

 Общински енергиен потенциал (вкл.: 
конвенционални източници; възобновяеми 
източници; източници, които са обект на бъдещи 
проучвания и евентуално използване; енергийно 
резервиране) [9]:
Електрическа енергия (конвенционални източни-
ци; ВЕИ);
Топлинна енергия (конвенционални източници, 
ВЕИ);
Конвенционални течни горива;
Конвенционални твърди горива (въглища, брике-
ти, дърва, пелети и др.);
Газ (внос по газопроводи, втечнен газ, евентуално 
собствен газов добив);
Водород;
Енергия на вятъра, Слънцето, морските вълни, 
Земята (геотермална енергия),
Сероводород (от Черно море - в перспектива);
Специфични горива от отпадъци:
SRF (Solid Recovered Fuels) – твърди възстано-
вени горива (от неопасни отпадъци), БДС EN 
15359:2012
RDF (Refuse Derived Fuel( - гориво от твърди 
отпадъци (модифицирано твърдо гориво).
Общинско енергийно резервиране. Заместващи 
енергийни източници.

1.5 Обследване и съставяне на 
списък на съществуващи 
сгради, подлежащи на топлинно 
изолиране на външни ограждащи 
елементи. 

Сгради:
общински сгради; 
жилищни сгради – частна собственост (жилища); 
корпоративни сгради (вкл. производствени пред-
приятия, почивни бази, хотели, други ).
Издаване на сертификати:
на сгради в експлоатация;
за проектни енергийни характеристики;
за сгради, след топлинното им изолиране (на 
базата на оценка на енергийното спестяване).

1.6 Привеждане на количествените 
и качествените показатели и 
на енергийно-икономическите 
показатели на външното 
изкуствено осветление (уличното 
осветление). 

Енергийно спестяване чрез разработване 
на мастер планове на външното изкуствено 
осветление (уличното осветление) на селищата в 
общината.
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1.7 Комерсиализация на ефекта 
от мерките за енергийно 
спестяване.

Удостоверения за енергийни спестявания. 
Доказват приноса на притежателя им в изпълнение-
то на мерки за повишаване на енергийната ефек-
тивност. Издават се от изпълнителния директор на 
Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) 
срещу заплащане на такса, определена с тарифа, 
приета от Министерския съвет.
Гаранции за произход на енергията. 
Издават се на производителите на електрическа 
и топлинна енергия и енергия за охлаждане от 
възобновяеми източници. Извършват се дейности по 
прехвърляне и отмяна на тези гаранции, уведомява 
се Комисията за енергийно и водно регулиране 
(КЕВР) за издадените гаранции, извършените 
дейности по прехвърляния и отмяна на гаранции. 
Издават се от изпълнителния директор на Агенцията 
за устойчиво енергийно развитие (АУЕР
Забележка: 
1. Приходи от евентуална бъдеща възможност за 
търговия на спестени емисии на парникови газове. 
2. Договори с гарантиран резултат.

2 Технически системи за енергиен мениджмънт

2.1 Централизирана общинска 
система за управление на 
външното изкуствено осветление 
(уличното осветление) [7].
Препоръка: До изграждането на 
централизирана общинска система 
за управление на външното 
изкуствено осветление (уличното 
осветление) да се извърши 
следното:
да се разработи инструкция за 
настройването на съществу-
ващите часовници за управле-
ние на външното изкуствено 
осветление – за първоначална 
настройка и периодична прена-
стройка (при необходимост);
след това да се направи прена-
стройка на съществуващите ча-
совници: по местното слънчево 
време за географския пункт, а не 
по официалното поясно време; 
с отчитане на гражданския 
полумрак.

Системата следва да има следните функции:
Управление: по нивото на естествената осве-
теност (следване на динамиката на дневната 
естествена светлина ).
Управление: по моментите на изгрева и залеза на 
Слънцето; за географското разположение на гео-
графския пункт (настройка по местното слънчево 
време за географския пункт, а не по официал-
ното поясно време); с отчитане на гражданския 
полумрак.
 При повреда на фотоприемника за естествена 
светлина да се реализира принудително включва-
не (0.5 h след залеза на Слънцето) и принудител-
но изключване (0.5 h след изгрева на Слънцето);
Специфика на управлението при поледица и 
валеж.
Специфика на управлението на пешеходните 
пътеки.
Възможност за принудително включване от МВР 
и общинските органи.
Реализиране на следните режими на работа 
на уличното осветление: работен, икономичен, 
празничен, форсиран.
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2.2 Проектиране и реализиране 
на общинска интелигентна 
система за търговско измерване 
на електрическата енергия на 
общинските обекти – съвместно 
с електроразпределителното 
дружество . 

По преценка: Проектиране и реализиране на 
собствена общинска интелигентна система за тех-
ническо (контролно) измерване на електрическата 
енергия на общинските обекти

2.3 Общински сгради с близко 
до нулевото енергийно 
потребление.

Пилотни проекти и реализации на сгради с близко 
до нулево в общината.
Издаване на сертификати на сгради, след при-
веждането им към близко до нулевото енергийно 
потребление (на базата на оценка на енергийното 
спестяване).

2.4 Общинско външно изкуствено 
осветление с нулеви енергийни 
разходи [8,9].

Реализиране чрез:
Изграждане на малки фотоволтаични централи на 
покриви на общински сгради;
 Монтиране на автономни фотоволтаични свет-
линни модули (напр. в селищни участъци, където 
няма изградена улична осветителна мрежа).

2.5 Енергийноефективна 
реконструкция на 
външното изкуствено 
осветление, базирана на 
енергийноефективна елементна 
база (електроснабдяване – 
конвенционално и от ВЕИ) (в 
програмата за ВЕИ) [6].

Елементна база:
• Светодиодни (LED) осветители;
• Светодиодни драйвери;
• Вторична оптична система (лещи), осигуря-

ваща адекватно светлоразпределение..
• Конзоли (рогатки);
• Кабелни кутии;
• Касетки за улично осветление;
• Стълбовна система.

Eлектроснабдяване: 
• Конвенционално (от мрежата на 

електроразпределителното дружество;
•  От собствени централи, базирани на ВЕИ. 

3 Енергийна, екологична и комуникационна култура на общинската система за 
енергийна ефективност

3.1 Квалификационна система в 
енергийната култура
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3.2 Обучение на персонала на 
Община Долни чифлик по 
общинско енергийно планиране и 
енергийна ефективност. [4,5, 10].

Примерна тематика:
• Нормативна уредба на дейностите по енер-

гийна ефективност;
• Идентифициране на възможности за пови-

шаване на енергийната ефективност;
• Добри общински практики в областта на 

енергийната ефективност;
• Съвременни енергоспестяващи техника и 

технологии;
• Други теми, свързани с актуалното състоя-

ние на енергетиката.

3.3 Обучение и сертифициране 
на вътрешни одитори на 
общинската система за 
управление на енергията.

Обучение съгласно изискванията на БДС EN ISO 
50001:2018.

Заключение

Предложената система за общинско планиране на енергийната 
ефективност съдържа методически подход, базиран на следните под-
системни елементи: организационно изграждане на общинския енергиен 
мениджмънт; технически системи за енергиен мениджмънт; енергийна, 
екологична и комуникационна култура на общинската система за енер-
гийна ефективност.
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РаЦИОНалИЗИРаНЕ На ОСВЕТИТЕлНИТЕ УРЕдбИ. дОбРИ 
ПРакТИкИ На ПРОЕкТИРаНЕ

Радослав Кючуков, Русенски университет «Ангел Кънчев»

RATIoNAlIzATIoN of lIGHTING SySTeMS. GooD DeSIGN PRACTICeS

Radoslav Kyuchukov, University of Ruse “Angel Kanchev”

Abstract: They are specified recommended good practices in the design 
of lighting systems: accuracy of lighting calculations; taking into account 
the operational condition of the lighting systems through the maintenance 
factor;evaluation system of ergonomics and energy efficiency; continuity of 
electricity supply.
Key words: lighting systems, calculations, maintenance factor, energy 
efficiency, ergonomics, electricity supply, good practices.

Въведение

В областта на проектирането на осветителните уредби не винаги не-
щата намират най-доброто решение:

• от гледна точка на осветлението като визуализационен фактор;
• от гледна точка на осветлението като енергиен фактор, техни-

ко-икономически фактор, фактор за безопасност, хигиена и здраве и т.н.
Много добра основа за качествено проектиране са: 
• европейски, национални и други стандарти за осветление; 
• национални законови и подзаконови нормативни актове, в т.ч. на-

редби, правилници, инструкции и др.;
• европейски директиви и регламенти;
• препоръки на международни организации, като Международната 

комисия по осветление (CIE), Международната електротехническа коми-
сия (IEC);

• добри европейски и национални практики при проектирането, из-
граждането, експлоатацията на ефективни осветителни уредби;

• други.
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Изложение

Реализирането на осветителни уредби се разглежда като процес, 
включващ: 

• задание за проектиране; 
• самото проектиране;
• изграждане; 
• експлоатация.
От своя страна осветителните уредби се разглеждат като система, 

съдържаща взаимосвързани и взаимодействащи си подсистемни елемен-
ти: 

• осветителни тела; 
• светлинни източници; 
• пусково-регулиращи апарати; 
• устройства за закрепване и позициониране; 
• електроинсталационни системи; 
• устройства за управление; 
• други.

Точност на светлотехническите изчисления

Точността на светлотехническите изчисления и на практическата ре-
ализация на осветителните уредби се намалява поради следните основни 
причини:

• Несъответствие между проспектното и реалното светлоразпреде-
ление на осветителите. При това реалното светлоразпределение в на-
чалното състояние (при монтажа) и в рамките на жизнения цикъл може 
да се деформира.

• Монтиране на светлинен източник с форма, мощност, цвят на свет-
лината и позициониране, несъответстващи на конструктивно зададените.

• Неточно задаване на стойностите на коефициента на отражение на 
повърхностите на помещенията (под, стени, таван, остъклявания, работ-
на повърхност). В допълнение – те могат да не съответстват на реалните 
или да претърпят промяна по време на експлоатацията.

• Зададане на ориентировъчни стойности на експлоатационния фак-
тор.

• Повърхностите на помещенията се приемат като дифузноотра-
зяващи, като може да има огледална компонента. За уличното освет-
ление характеристиките на уличните настилки се задават ориентиро-
въчно.
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• При дневното естествено осветление и при смесеното осветление 
яркостта на небосвода се приема съгласно обобщени модели.

• Прилагат се таблични и графични справочни данни, които са обо-
щени за харакерни приложения.

Следва, при въвеждане в експлоатация, осветителите да бъдат с 
документирано светлоразпределение от акредитирани изпитвателни ла-
боратории. Осветителните уредби да се фотометрират – първоначално и 
по време на експлоатацията - с оглед недопускане на несъответствие с 
проектните количествени и качествени показатели [1,2,3].

Експлоатационен фактор

Стойностите на експлоатационния фактор следва да се задават пое-
лементно, съгласно отчитаните функции (табл. 1).

Таблица 1. Елементи на експлоатацинния фактор

Общата стойност на експлоатационния фактор е:
MF = MF1 x MF2 x MF3 x MF4.
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При първоначалното фотометриране, при въвеждане на осветител-
ната уредбе в експлоатация, следва измерената осветеност да бъде:

Е
измeрена

 ≥ Е
проектна

 / MF.

 Оценка на ергономичността на осветлението

Прието е ергономичността на осветлението да се оценява по пока-
зателя „ELI” (Ergonomic Lighting Indicator) – по 5 показателя и по 5-бална 
система. В табл. 2 са дадени критериите, характеризиращи показателя за 
ергономичност, като графичната интерпретация на оценката е съгласно 
радарната диаграма на фиг. 1.
Таблица 2. Критерии, характеризиращи потазателя на  ергономич-
ността на осветлението „ELI”
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Фиг. 1. Система „ELI”. Радарна диаграма

Оценка на енергийната ефективност на осветителните уредби

Осветлението е енергиен фактор. В [4] е формулиран индикаторът 
“LENI” (Lighting Energy Numeric Indicator):

LENI = W/A,

където W е годишният разход на електрическа енергия за осветле-
ние, kWh/година;

 A – общата използваема площ на сградата, m2.
По стойностите на този позатзател се сравнява електропотребление-

то за осветление в помещения със сходна зрителна работа, но са различ-
ни размери и конфигурация.

Надеждност на електроснабдяването на осветителните уредби

Практиката показва, че при прекъсване на електроснабдяването и 
изключване на осветлението, хората изпитват страх. За целта се прила-
гат следните системи:

• аварийно осветление за евакуация;
• заместващо осветление, за продължаване на производствения 

процес.
В [5] се нормират изискванията за непрекъснатост на електроснабдя-

ването. Методическият подход при категоризирането на потребителите е 
представен на блоковата схема на фиг. 2. Последствията от прекъсвания 
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на електроснабдяването са с икономически еквивалент и без икономиче-
ски еквивалент.

 За потребители, чиито последствия от прекъсване на електроснаб-
дяването са от първия тип, целесъобразната степен на надеждност може 
да се определи чрез технико-икономически анализ.

 За потребители споследстия от втория тип - специалните . изисква-
ния за непрекъснатост на електроснабдяването се задават въз основа 
на технически и социални и др. проучвания. Последствията от този тип 
са: а) опасност за живота на хора; б) опасност от крупни производстве-
ни аварии; в) нарушения в работата на важни комуникационни възли и 
на големи изчислителни комплекси; г) нарушения на важни обществени 
функции и др.

 Потребителите от посочения тип трябва да имат т.н. гарантирано 
електроснабдяване. То може да се постигне, ако коефициентът на из-
правност на електроснабдителната система (ЕСС) е р > 0,999. За оси-
гуряване на тази много висока надеждност на електроснабдяването е 
необходимо да се резервират всичките или поне най-уазвимите елементи 
на ЕСС.

Фиг. 2. Методически подход при категоризиране на потребителите на елек-
трическа енергия с оглед надеждността на електроснабдяването

Целесъобразно е собразяване на следните примерни препоръки:
1. Ако осветителни уредби са на обекти със специални изисквания са 

непрекъснатост на електроснабдяването, електрозахранването да бъде 
от два трансформаторни поста, но захранени от два независими източни-
ка, по смисъла на цитираната Наредба № 3 . Например, за тунели, захран-
ването следва да бъде от отделни трансформаторни постове откъм два-
та входа, и от независими захранващи източници.

2. Да се предвидят устройства за автоматично включване на мрежо-
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вото резервно захранване.
3. Собствените агрегати за резервно захранване следва да се включ-

ват автоматично.
4. Забележка: Устройството за автоматично включване на резервно-

то захранване следва да позволява свързване на трите източника: двата 
трансформаторни поста (респ. взаимно резервиране на двата трансфор-
маторни поста, захранени от два независими източника) + електрогене-
ратора (който е трети независим източник и се включва автоматично). 

5. Акумулаторната батерия да бъде елемент на непрекасваемите 
захранвания (UPS), за да може основното и резервното електрозахран-
ване на осветлението да бъдат на мрежовото напрежение. При това по-
ложение няма да се налага да се монтират отделни осветители за работ-
но и аварийно осветление, а работните осветители (едни и същи) ще имат 
работно и аварийно захранване.

6. Целесъобразно е осветителите да бъдат с авариен блок, позволя-
ващ непрекъснато осветление за определен период, евентуално с нама-
лен светлинeн поток.

7. Наличието на фотоволтаични панели предполага допълнително 
повишаване на надеждността и ефективността на електроснабдяването.

Заключение

В работата са специфицирани препоръчителни добри практики при 
проектиране на осветителни уредби: точност на светлотехническите из-
числения; отчитане на експлоатацинното състояние на осветителните 
уредби; оценъчна система на ергономичността и енергийната ефектив-
ност; надеждност на електроснабдяването.
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СИМУлаЦИЯ На кИбЕРаТака СРЕщУ ЕлЕкТРОЕНЕРГИйНаТа 
СИСТЕМа – ЧаСТ ОТ ПРОЕкТ SDN MICRoSeNSe

инж. Тихомир Гоглев

 CyBeR ATTACk SIMulATIoN AGAINST THe eleCTRICAl PoWeR AND 
eNeRGy SySTeM (ePeS) PART of SDN MICRoSeNSe PRoJeCT

Tihomir Goglev, M.Eng.

Abstract: Contemporary intrusion detection mechanisms related to EPES 
should be capable of monitoring the overall infrastructure as well as each 
asset, including both electrical-related and IT-related assets. For this purpose, 
the task has been focused on creating and providing isolated sandboxing en-
vironments (real and virtual) where the security level of new equipment (IEDs) 
and information systems (including SDN-microSENSE tools) can be analysed 
prior to their deployment in order to validate and improve the effectiveness of 
the detection tools. 

Увод

Този доклад има за цел да симулира и валидира най-съвременни ре-
шения и технологии за киберсигурност в енергийния сектор. Докладът 
ще представи ключови индикатори за ефективност - Key Performance 
Indicators (KPI), свързани с тези решения

NIST - Рамка за подобряване киберсигурността на критична инфра-
структура

Симулационния модел и сценарии, както и получените резултати 
се основават на NIST - рамката за подобряване на киберсигурността на 
критичната инфраструктура. Тази рамка представлява доброволно ръко-
водство, основано на съществуващи практики, препоръки и стандарти на 
организациите ефективно да се справят и смекчат проблеми свързани с   
киберсигурност. NIST рамката се състои от пет функции, които са показа-
ни на фигура 1 и анализирани по-долу.
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Фиг. 1 Функции на NIST рамката

Както е представено на фиг1, тези функции са с високо ниво на аб-
стракция и представят петте основни стълба за успешна и цялостна про-
грама за киберсигурност:

1. Идентификация - развива разбиране за управлението на кибер риска 
със системи, хора, активи, данни и способности в организацията. Дейности-
те във Функцията Идентификация са основни за ефективното използване на 
рамката. Разбирането на бизнес контекста, ресурсите, поддържащи критич-
ните функции, и свързаните с тях рискове по киберсигурността позволяват на 
организацията да се фокусира и да приоритизира усилията си в съгласие със 
своята стратегия за управление на риска и нуждите на бизнеса. Примери за 
резултантни Категории в тази Функция са „Управление на активите“, „Бизнес 
среда“, „Водене“, „Оценка на риска“, „Стратегия за управлението на риска“.

2. Защита -  разработка и изпълнение на подходящи защити за оси-
гуряване доставката на критични услуги.  Функцията Защита поддържа 
способността за ограничаване или задържане влиянието на потенциално 
събитие с киберсигурността. Примери за резултатни Категории в тази 
Функция са „Управление на идентичността и контрол на достъпа“, „Осве-
домяване и обучение“, „Сигурност на данните“, „Процеси и процедури за 
защита на информацията“, „Поддръжка“, „Технология на защитата“.

3. Откриване - разработка и изпълнение на подходящи дейности за 
идентификация на появата на събитие свързано киберсигурността. Функция-
та Откриване позволява навременното откриване на събития по киберсигур-
ност. Примери за резултантни Категории в тази Функция са „Аномалии и съ-
бития“, „Непрекъснато наблюдение на сигурността“, „Процеси на откриване“. 

4. Отговор - разработка и изпълнение на подходящи дейности при 
откриване на инцидент с киберсигурността. Функцията Отговор поддър-
жа способността за задържане на влиянието на потенциален инцидент с 
киберсигурността. Примери за резултатни Категории в тази Функция са 
„Планиране на отговора“, „Комуникации“, „Анализ“, „Смекчаване“, „Подо-
брения“.
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5. Възстановяване - разработка и изпълнение на подходящи дейнос-
ти за поддръжка на планове за устойчивост и възстановяване на способ-
ности или услуги засегнати от инцидент с киберсигурността. Функцията 
Възстановяване поддържа навременното възстановяване на нормални-
те операции за намаляване на въздействието на инцидент с киберсигур-
ността. Примери за резултантните категории в тази Функция са „Плани-
ране на възстановяването“, „Подобрения“, „Комуникации“.[1]

Теоретична част

Преходът към „умни“ електроенергийни системи (smart grids) ще бъде дъ-
лъг еволюционен процес, включващ все по-големи предизвикателства по от-
ношение на киберсигурността. Съоръженията, управлявани дистанционно от 
автоматизирани системи все по-често стават и ще бъдат обект на кибератаки. 

В последните години ставаме свидетели на сериозни прониквания в 
критична инфраструктура като Stuxnet, които алармират за нов вид ки-
бератака насочена срещу интегритета на данните наречена False Data 
Injenction (FDI) или кибератака с подменени данни. Stuxnet е компютърен 
вирус от типа компютърен червей, създаден да атакува SCADA систе-
ми за контрол на газови центрофуги за обогатяване на уран. Stuxnet се 
размножава през работни станции използващи операционна система 
Windows, след което през SCADA системата и мрежата атакува управля-
ващите контролери, като подава грешни команди към оборотите на газо-
вите центрофуги довеждайки до изключване и повреда на голяма част 
от тях. Архитектурата на Stuxnet не е специфична само за тази област, 
а би могла да се модифицира и за други области като например SCADA 
системи за контрол и управление електроенергийните системи. [3]

Възможните прониквания в системите за управление могат да бъдат 
външни или вътрешни. Вътрешна атака може да бъде например, ако USB 
вече е заразен от атакуващ, той може да се използва за инсталиране на 
зловреден софтуер в потребителския интерфейс на системата за упра-
вление. Тогава този зловреден софтуер може да се използва за отваряне 
на предварително дефиниран комуникационен порт или изпълнение на 
злонамерени софтуерни инструменти (пример Stuxnet). Външни проник-
вания могат да възникнат през оперативните комуникационни мрежи на 
енергийните оператори, процесни комуникационни мрежи на подстанции. 

Външна атака може да се осъществи например чрез атакуване на 
незащитени комуникационни линии. 

Операторите на електроенергийни системи често използват същест-
вуващи незащитени оперативни комуникационни мрежи за SCADA систе-
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ми от една страна, а от друга често се използват наети комуникационни 
линии за връзка с външни обекти, собственост на външни дружества. 
Дори използването на наети линии защитени с VPN не гарантират сигур-
ност, поради уязвимостите на софтуерите използвани за VPN

След като нарушителят компрометира незащитена комуникационна ли-
ния, могат да бъдат изпълнени атаки насочени срещу целостта на данните, 
т.е. фабрикуван пакет от данни, който може да подаде фалшиви команди за  
изключване когато не е необходимо, или да забави времето за изпълнение на 
специфичен код, необходим за бърза работа за балансиране на системата. 

Този тип киберзаплахи и тяхното негативно въздействие върху ЕЕС 
налагат непрекъснат мониторинг на кибесигурността. Това създава необ-
ходимост от създаване на подходящи решения за наблюдение и одит на 
сигурността. 

SIEM системи 

SIEM системите представляват технология за непрекъснат мониторинг 
на кибесигурността. В проекта SDN MicroSENSE SIEM софтуерът е част от 
главния компонент и представлява изключително бърз инструмент за реги-
стриране на събития по сигурност и анализ на тези събития в реално време. 
Извличането на събития от наблюдаваната инфраструктура се извършва 
от софтуерни агенти (SIEM Agents), разпределени в инфраструктурата. 
SIEM агентът е софтуер, който събира данни от различни видове източни-
ци – мрежови комутатори, маршрутизатори, защитни стени и RTU, поддър-
жащи стандартизирани протоколи за наблюдение като SNMP, Syslog или 
NetFlow. Източници на такъв тип данни също са и устройства работещи по 
метода Deep packet inspection (DPI), свързани на огледален (подслушващ) 
порт на мрежов комутатор или защитна стена, през която минава мрежов 
трафик. SIEM агентите изпращат извлечените данни криптирано посред-
ством Тransport Layer Security (TLS) протокол на SIEM ядрото (SIEM Engine) 
за следваща обработка и класификация.

Фиг.2 Система за откриване на кибератаки SIEM
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Механизмите за откриване на кибератаки (прониквания) използ-
вани от системите за откриване (Intrusion Detection Systems) могат да 
бъдат класифицирани като базирани на сигнатури или базирани на 
аномалии в самите наблюдавани системи. Сигнатурно базираните са в 
състояние да открият само известни атаки чрез мониторинг на мрежо-
вия трафик за известни байтови рамки или трафични поредици. Това 
води до ниско фалшиво положително отношение – ниски резултати, 
които погрешно са категоризирани като атаки, но неизвестни атаки не 
могат да бъдат открити. Системите базирани на основата на анома-
лии са в състояние да откриват тези неизвестни атаки чрез иденти-
фициране на отклонения от нормално поведение. Повечето аномалии 
в мрежовия трафик имат общо че променят разпределението на за-
главните полета в IP пакетите (IP header fields). Полета като адреси 
и портове на източника и получателя. В контекста на откриване на 
аномалии промяна на тези полета характеризира отклонение от нор-
малното поведение.[4]

Симулация на масирана кибератака с подменени данни срещу ЕЕС

Основната цел на симулацията, която ще бъде извършена срещу 
ЕЕС на България е да се валидира ефективността на платформа-
та SDN MicroSENSE по отношение на разпознаване и адресиране на 
кибератаки насочени срещу интегритета на данните, като точност 
(оценка за откриване на аномалии), ефикасност (време за открива-
не на аномалия) и резултатност (точност при откриване истинските 
заплахи).  

Симулираната кибератака ще бъде насочена срещу AGC – сис-
тема с критично приложение, която регулира изходната мощност на 
електрическите генератори в рамките на контролната област в зави-
симост от честота и товара. AGC e високо автоматизирана система, 
която изисква минимална човешка намеса и наблюдение. Веднъж 
компрометирана е в състояние много бързо да предизвика честотна 
девиация и нестабилност на ЕЕС. Векторът на атаката ще бъдат под-
менени данни от измерванията на електрически величини. Целта е да 
се компрометират данните от физически датчици извършващи измер-
вания, комуникационни линии и програми извършващи изчисления в 
контролния център на ЕЕС.
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Фиг.3 Симулационен сценарии

Въпреки че атака срещу географски отдалечени датчици е трудно да 
се координира, компрометиране на софтуер в силно охранявана зона е 
трудна, но не и невъзможна цел – атакуване на незащитени комуника-
ционни линии изглежда като най-лесна задача за кибератака. 

Основната цел на симулацията, е да се валидира платформата SDN 
MicroSENSE по отношение на точност (оценка за откриване на аномалии), 
ефикасност (време за откриване на аномалия) и резултатност (точност 
при откриване истинските заплахи).

ключови Индикатори за Ефективност - key Performance Indicators 
(kPI)

Кибератаките могат да възникнат по безброй начини, така че е не-
възможно да се разработи специфичен набор от KPI, които да разпознаят 
всяка такава.

Съгласно точка 3.3.3 от публичен документ Deliverable D2.1 State of 
the Art on Cybersecurity Solutions & Technologies, по-надолу ще бъдат пред-
ставени най-обичайните и полезни KPI, които ще бъдат използвани за 
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оценка на механизма и способността на платформата за регистриране на 
киберзаплахи.  

Точност (Accuracy - ACC) – изразява съотношението на правилните 
класификации спрямо общия брой инстанции

TP (True Positive) – определя броя на класификациите, които са били 
разпознати правилно като аномалия или кибератака (проникване)

TN (True Negative) - определя броя на правилните класификации, кои-
то се разпознават като не злонамерени (нормално поведение)

FP (False Positive) - определя броя на неправилните класификации, 
които категоризират нормално поведение като кибератака проникване

FN (False Negative) - определя броя грешни класификации, които 
класифицират анормалните или злонамерени инстанции като нормално 
поведение.

Прецизност (Precision) - Прецизността определя какъв дял от инстан-
циите, които са класифицирани като злонамерено поведение, наистина 
представлява злонамерено поведение. Следователно, Precision предос-
тавя информация относно ефективността на класификацията с по отно-
шение на FP

Истински положителен процент (True Positive Rate – TPR) - TPR из-
числява процента от прониквания, които наистина представляват злона-
мерено поведението са били класифицирани правилно като кибератака. 
За разлика от Precision, TPR осигурява информация по отношение на FN. 
TPR също се определя и като чувствителност

Истински негативен процент (True Negative Rate – TNR) - TNR се из-
числява като се раздели TN на сумата от TN и FP. Определя процента на 
нормалното поведение, което е класифицирано като нормално. С други 
думи, TNR е обратното на TPR. В някои случаи TNR се нарича още селек-
тивност.

Фалшиво положително отношение (False Positive Rate - FPR) - FPR 
е обратното на TNR, което показва процента на нормалното поведение, 
което се класифицира като проникване. По-специално, FPR е известно 
още и като очакване.

Фалшиво отрицателно отношение (False Negative Rate - FNR) - FNR 
определя процента на проникванията класифициран като нормално по-
ведение.
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Заключение

Операторите на електроенергийни системи често използват същест-
вуващи незащитени оперативни комуникационни мрежи за SCADA систе-
ми от една страна, а от друга често се използват наети комуникационни 
линии за връзка с външни обекти, собственост на външни дружества. Въ-
преки че комуникацията е ключът към по-интелигентна ЕЕС, разработ-
ването и защитата на подходяща кибер инфраструктура е от решаващо 
значение. 

Софтуерно дефинираната мрежова архитектура дава нова перспек-
тива за защита на информацията, улеснявайки и подобрявайки работата 
на свързаните с мрежата приложения за сигурност.
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аНалИЗ И РаЦИОНалИЗИРаНЕ На ТЕХНИЧЕСкИТЕ ХаРакТЕРИСТИкИ 
На СХЕМаТа И ХаРакТЕРИСТИкИТЕ На СВЪРЗВаНЕ кЪМ МРЕЖаТа 

На ФОТОВОлТаИЧНа СИСТЕМа С каПаЦИТЕТ 1MWP

Илиан Илиев, Християн Панчев, Младен Пройков

ANAlySIS AND RATIoNAlIzATIoN of THe CIRCuIT TeCHNICAl 
CHARACTeRISTICS AND feATuReS of CoNNeCTIoN To THe 

NeTWoRk of A PHoToVolTAIC SySTeM WITH A CAPACITy of 1MWP

Ilian Iliev, Hristian Panchev, Mladen Proykov

Resume: Renewable energy sources (RES) do not pollute the environment and 
are inexhaustible. Solar energy through photovoltaic conversion (PV) and the 
corresponding technologies make it possible to produce electricity directly, 
without harmful emissions, various disturbances and the presence of rotating 
parts. Photovoltaic systems (PVS) are universal, they can be located anywhere. 
Even in space, they produce electricity decentrally without building heavy and 
expensive infrastructures, and the extraction of photovoltaic cells is over 20 
years and requires virtually no maintenances.

І. Въведение. 

Оценката на ефективността на всяка фотоволтаична инсталация се 
прави чрез общата слънчева радиация в [kWh / m2], която има две компо-
ненти - директна и разпръсната. Първата в зенита на слънцето е около 
10 пъти по - голяма от разпръснатата, а при изгрев и залез слънце двете 
компоненти са приблизително равни [12]. За разглеждания обект с мес-
тоположение в село Мезек общата слънчева радиация е 1450 kWh / m2 
годишно и е най - високата за страната (фиг. 1) [3]. 

Фиг. 1 Годишна слънчева радиация за България
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Фотоволтаичните клетки имат мощност (1,5 ÷ 3)W, свързани после-
дователно или паралелно в модули, за да образуват стрингове и масиви. 
Фотоволтаичните системи са комбинация от стрингове и масиви, а връзка-
та към електрическата мрежа се осъществява с инвертори. Контролерът 
MPPT (Maximum Power Point Tracker) е проектиран да поддържа работната 
точка на фотоволтаичните панели в зоната с максимална мощност. PV еле-
ментите (клетки или модули) са защитени с байпасни и блокиращи диоди, а 
във FVS прекъсвачи се използват устройства за защита от мълнии, отводи-
тели, катодни отводители, системи за заземяване и др. [6]. 

II. Теоретична постановка на изследването.

Въпросите за енергийна ефективност заемат основно място в поли-
тиката на Европейския съюз и обхващат целия спектър на икономиката, 
промишлеността, домакинствата, транспорта, селското стопанство и дру-
ги. [6, 7, 8]. В областта на ВЕИ те са изключително важни поради все още 
високата стойност на инвестициите в този сектор. 

PV клетките имат мощност (1,5 ÷ 2)W при напрежение (0,5 ÷ 0,6)V. Те 
са свързани помежду си в модули и масиви (фиг. 2).

Фиг. 2 PV клетка; PV модул; PV стринг
Последователно – свързаните модули оформят стринг а множество-

то от стрингове свързани в паралел оформят цялата система (фиг. 3).
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Фиг. 3 PV стринг (a)    PV система (b)
Фотоволтаичните системи са комбинация от стрингове и масиви със 

същата или различна ориентация. 
Енергийната ефективност ηi на фотоволтаичната система се опре-

деля с формулата:

 η
i
 = 

W
AC

W
DC

100[%] (1)

където: W
AC

 - енергия на променлив ток; W
DC

 - енергия на постоянния ток.
Мощността на PV модулите Ppv, отнесена към номиналната мощност 

на инвертора Pni, трябва да отговаря на следното условие:

 0,8 ≤ P
pv

 / P
НИ

 ≤ 1,2 (2)

III. Практическо изследване.

PV модулите свързани в последователни стрингове, определят напре-
жението U на фотоволтаичната система и номиналният ток на системата 
ΣIстринг

 трябва да съответства на максималния ток на инвертора I
макс.инв

:
 ΣI

string
 < I

max.inv
 (3)

За да се избегне засенчване, оптималното (минимално) необходимо 
разстояние D между модулите се определя в съответствие с фиг. 2 по 
формулата:

Фиг. 4 Определяне на минималното разстояние между модулите
където: L – дължина на модула; a - ъгъл на падане на слънчевите 
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лъчи (a = 19° се взема предвид при изчислението); b = 90-Ф±б - ъгъл на 
наклон на модула; F - ширина, равна на 42° за България b = + 23.45° през 
лятото (юни 21) и b = -23.45° през зимата (декември 22); h = L.sinb; C = 
L.cosb.

За страната, се препоръчва ъгълът на наклон на PV модулите да 
бъде 30° през летния период и 42° през останалото време [4].

PV системата е с активна мощност 1,06MWp, а произведената елек-
троенергия се повишава от силов трансформатор 1250kVA; 0.4/20kV. 
Състои се от 5440 поликристални фотоволтаични модула тип CHAORI мо-
дел CRM 195SS125-72 с единична мощност около 195W и водоустойчива, 
температурно и UV стабилизирано разпределително табло. PV панелите 
са групирани в 340 стринга, всеки от които съдържа 16 последователно 
свързани модула. В клемните кутии на всеки панел са инсталирани бло-
киращи диоди за защита от обратен ток, но няма байпасни диоди. DC/
AC инверторите са 57 на брой, тип Reful Sol 020K с единична мощност 
19.2kW, за външен монтаж със степен на защита IP65 и 54 кабелни входа. 
Съединителните табла са 15 на брой и повечето от тях са свързани с 4 
инвертора с помощта на кабели NYY 5x10мм2, изтеглени в тръби ф32, 
свободно положени в изкоп. Всяко табло е свързано с табло напрежение 
с кабели NAYY-O 8x185мм2 и NAYY-J 1x185мм2 , като кабелите са положе-
ни в тръби ф110мм , свободно положени в изкоп.

Масленият трансформатор 1250kVA /0.22/0.38/20 ± 2x2.5 kV Dyn 5, 
както и RUNN и табла ниско напрежение, са снабдени с релейни защити 
SEPAM S40. 

IV. Заключение

1. Използваните поликристални модули, тип CHAORI, са изработени 
от PV клетки, ламинирани между защитно стъкло с висока якост, имат 
висока якост и издръжливост, но относително по - ниска ефективност 
от монокристалните. Измерванията показват, че ефективността на фо-
товолтаичните клетки е около 11,7%, което е по - ниско от средната 
ефективност за страната. Причината за това е грешният избор на по-
ликристални панели, вместо на по - ефективните монокристални, които, 
въпреки че имат по - висока стойност, се купуват за по - кратък период. 
Известно е, че монокристалните модули имат около 1,3 пъти по - висока 
ефективност от поликристалните, което би увеличило генерираната го-
дишна електроенергия с над 20%.

2. По време на строителството на централата е постигнато разстоя-
ние D между редовете (фиг. 4), по - голямо от необходимия минимум, за 
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да няма засенчване. Поради променливия терен наклонът на модулите е 
различен, което не осигурява оптимален ъгъл на падане на слънчевите 
лъчи за всички модули. Тъй като дизайнът позволява да се регулира ъгъ-
лът на наклона на модулите, се препоръчва за всеки ред да се извърши 
прецизно изчисление и прецизна настройка, за да се получи максимална 
ефективност на системата.

 D= 
L sin b

tg a
 (4)

3. В съответствие с фиг. 1 можем да приемем, че слънчевата радиа-
ция при оптималния наклон на модулите е 1550 kWh / m2. Общите загуби в 
кабелите и инверторите, от повишената температура, от замърсяването 
на повърхността на модулите намалява слънчевата радиация в опреде-
лени моменти и т.н., са в диапазона (15 ÷ 25)%. Ако приемем 20% от общи-
те загуби във фотоволтаичната система и изберем 5440 монокристални 
силициеви модула с мощност 300Wp всеки, тогава за пиковата мощност 
на централата получаваме 5440 x 300 = 1632kWp. Тогава очакваното го-
дишно производство W на тази фотоволтаична система ще бъде:

W = 1550 (1 – 0,2).1632 = 2023,7 MWh/г
В сравнение с годишното производство, което при сегашните усло-

вия възлиза на около 1575 MWh / година, ръстът в годишно изражение 
при използване на монокристални модули вместо поликристални е около 
28,5%.

4. Общата номинална мощност Pni на инверторите е 1094,4kW, свър-
зана с мощността на фотоволтаичната централа Ppv = 1,06MW е Ppv / 
Pni = 1,06 / 1,0944 = 0,97, т.е. напълно отговаря на условието (2). Освен 
това общият максимален ток на низовия масив ΣIстринг

 е в съответствие с 
максималния ток на инвертора I

макс.инв.
 (условие 3):

 ΣI
стринг

 < I
макс.инв.

 (5)



211

V. Литература

[1] http://www.seea.goverment.bg/documents/NDPVEI_final1_25_09_06.doc
[2] Palc.V., Solar electricity, 1885
[3] Vitanov P. Photovoltac solar plant. Energien forum, 1999
[4] FEMOPET Bulgaria, Solar energy in buildings, Energien centur Sofia. 
[5] Hagermann I.B., “Gebädeinntegrierte Potovoltaik. Architektonische 

Integration der Photovoltaik in die Gebädehülle”, Rudolf Müller, Kӧln, 2002.
[6] Manual to the „Integrated Strategy for Development of Energy Efficiency at 

the level of the cross-border region Ruse - Giurgiu, DZZD“ Vista Energia 
„2019.

[7] Ivanova, G., Donev, I., & Kostova, I. (2020). Study on the relationships 
between optimal speed, route and energy consumption in passenger 
ship. Paper presented at the 2020 12th Electrical Engineering Faculty 
Conference, BulEF 2020, doi:10.1109/BulEF51036.2020.9326022 

[8] Ivanova, G., Donev, I., & Kostova, I. (2020). Study of the influence 
of the physical environment on the design and operational indices of 
energy efficiency EEDI and EEOI. Paper presented at the 2020 12th 
Electrical Engineering Faculty Conference, BulEF 2020, doi:10.1109/
BulEF51036.2020.9326018

автори:

1. доц. д-р Илиан Илиев, Минно – геоложки Университет, София, ilian.
iliev@mgu.bg

2. ас. Християн Панчев, Технически Университет, Варна, hr_panchev@
abv.bg 

3. гл. ас. д-р Младен Пройков, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, 
Бургас, m_proykov@abv.bg



212

ИЗСлЕдВаНЕ ЕНЕРГЕТИЧНИТЕ ХаРакТЕРИСТИкИ На МРЕЖОВа 
ФОТОВОлТаИЧНа СИСТЕМа

Илиан Илиев, Християн Панчев, Младен Пройков

STuDy of THe eNeRGy CHARACTeRISTICS of A GRID CoNNeCTeD 
PHoToVolTAIC SySTeM

Ilian Iliev, Hristian Panchev, Mladen Proykov

Resume: Renewable energy sources (RES) do not pollute the environment and 
are inexhaustible. Solar energy through photovoltaic conversion (PV) and the 
corresponding technologies make it possible to produce electricity directly, 
without harmful emissions, various disturbances and the presence of rotating 
parts. Photovoltaic systems (PVS) are universal, they can be located anywhere. 
Even in space, they produce electricity decentrally without building heavy and 
expensive infrastructures, and the extraction of photovoltaic cells is over 20 
years and requires virtually no maintenances.

І. Въведение. 

Проведено е апаратурно изследване и е направен анализ на действа-
ща ФВС с мощност 1 MWp, разположена в югоизточна България, като 
слънчевата радиация в региона е над 1500 kwh/m2. Средногодишното 
слънчево греене е около 2150 часа. За указаното местоположение на из-
следваната PV централа е определено съотношение Wh/Wm = 1340/1550 
[kwh/m2], където Wh и Wm са съответно относителната слънчева радиа-
ция (ел. енергия) при хоризонтална повърхност и при оптимален наклон 
на PV модулите.

II. Теоретична постановка на изследването.

Генериране на фототок във електрическата верига се получава след 
облъчване на полупроводниковия елемент със светлина. Волтамперната 
характеристика (ВАХ) на фотоволтаичните елементи, се характеризира с 
три основни параметъра [1]:

• Ток на к.с. - Ise;
• Напрежение на празен ход - Uoc;
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• Коефициент на запълване - FF.
Ефективността (кпд) на PV модула се определя от израза:

 η
PV

 = 
U

oc
 . I

sc
 . FF

Pin

 (1)

където: Pin – обща мощност на слънчевата радиация, попадаща вър-
ху клетка. 

Повишаване ефективността на PV модулите е от изключително зна-
чение за този най-перспективен ВЕИ източник. Като се има предвид, че 
всеки нов ден човечеството изразходва с 0,02 % повече енергия от пре-
дходния и че тя се увеличава на всеки 13 години, развитите в енергийно 
отношение държави разработват перспективно програми за енергийна 
ефективност, отнасящи се за всички сектори на обществения живот [2, 
3, 4].

По време на експлоатация температурата T на PV системите може да 
достигне (60 ÷ 70) °С, което води до съществено намаляване на генерира-
ната мощност. Атмосферната маса АМ показва отслабване на слънчевата 
радиация на земната повърхност в зависимост от географската ширина ( 
при стандартни условия АМ = 1,5). PV модулите намаляват своята ефек-
тивност с около 10% за 25 години вследствие на стареене. Монокристал-
ните и поликристалните клетки имат срок на откупуване съответно (4 ÷ 6) 
г. и (3 ÷ 5) г. Нормалната работна температура на околната среда 20 °С, 
ниво на радиация G = 800 W/m2 и скорост на вятъра по-малко от 1m/s. За 
болшинството PV модули NOCT е в границите (42 ÷ 46) °С [5,6,7].

Фиг. 1 Зависимостта на напрежението от мощността на фотоволтаичния 
панел

Параметрите на PV елементите се дават от фирмите производители 
за стандартни условия: интензивност на слънчевото лъчение G = 1000 W/
m2; Температура Т = 25 °С; Атмосферна маса АМ = 1,5. Един PV модул с 
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ефективност 20% и площ 1 м2, при интензивност на слънчевата радиация 
1000 W/m2, ще има мощност 200 W.

III. Практическо изследване.

Генерираната от централата ел. енергия ЕЕ в годишен разрез по ме-
сеци е представена в табл. 1. PV модулите на брой 5436 с обща площ 
8697,6 m2+ работят с NOCT = (44 ÷ 46) °С и средно годишна стойност на 
АМ = 2,7. За по-пълноценен анализ на работата на ФВЦ са направени 
изследвания на различни електротехнически величини с помощта на ана-
лизатор ISKRA Portable Network Analyzer PNA 760. Резултатите от измер-
ванията са обобщени, осреднени и представени в графичен вид на фиг. 
1 и 2 е показано изменението на напрежението U и токовете I на ФВЦ в 
рамките на едно денонощие.

Табл. 1 Генерирана ЕЕ [kWh]

XII 2019 г. 69 369,6

I 2020 г. 97 409.6

II 102 456.0

III 126 801.6

IV 152 304.0

V 154 633.6

VI 165 035.4

VII 187 422.4

VIII 166 0.48.0

IX 143 697.6

X 116 995.2

XI 2020 г. 92 180.8

Общо 1 574 353.8
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Фиг. 2. Изменение на напрежението

Фиг. 3. Изменение на токовете

IV. Заключение

1. 1. В табл. 2. са представени определените за страната относителни 
дялове (тежест) на слънчевата генерация на ЕЕ за отделните месеци [5]. 
Установено е несъответствие в количествата генерирана енергия през 
по-хладните пролетни месеци и летните горещи месеци. Например за ме-
сеците юли и май съотношението е 187 422 / 154 633 = 1,212 докато регла-
ментираното от табл.1 отношение е 13,3 / 12,6 = 1,05, т.е. ефективността 
на централата през по-хладния месец май, характерен и с висока слън-
чева радиация не е постигната. Аналогично е положението и при други 
пролетни и есенни месеци. Причината за това трябва да се търси в рабо-
тата на контролерите в точката на максимална мощност (MPPT), които не 
осигуряват оптимално управление на изходния ток и напрежение. 

2. 2. Максималната стойност на генерираната променливо токова ЕЕ 
на ФВС 1060 kWp е през м. юли – 187 422,4 kWh. Тази енергия е отчетена 
при средна месечна стойност на хоризонтална слънчева радиация Wh = 
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1595 [kWh /m2] и средна месечна стойност на радиацията при оптимален 
наклон на PV модулите Wm = 1915 [kWh/m2] Средно месечната темпера-
тура за региона през този безоблачен месец е 29 °С, т.е. не е висока и 
модулите работят с температура в границите (36 ÷ 38) °С. Следователно 
най-висока производителност на ФВЦ се постига при висока слънчева 
радиация, по-ниска работна температура на модулите и чисто безоблач-
но небе.

Табл. 2. Средно – месечна генерация на ЕЕ в %

месец относ. дял % месец относ. дял %

Януари 3,6 Юли 13,3

Февруари 5,2 Август 12,2

Март 8,3 Септември 9,2

Април 10,4 Октомври 7,6

Май 12,6 Ноември 3,3

Юни 11,7 Декември 2,6

3. 3. За определяне на ефективността (КПД) се постъпва по следния 
начин. При активна площ на ФВЦ 8697,6 m2 и относителна слънчева ра-
диация за региона при оптимален наклон 1550 kWh/m2, теоретично гене-
рираната и максимално възможна ЕЕ се получава 13 481 280 kWh/г. От 
табл. 1. Отчитаме реално генерирана на ФВЦ ЕЕ за година (1 574 353,8 
kWh) и определяме отношението η = (1 574 353,8 / 13 481 280) = 0,117, 
т.е. ефективността на ФВЦ е 11,7%. Същия резултат се получава и при 
определяне на ηpv по изчислителен път в съответствие с ф-ла (1). Тази 
ефективност е по-малка от съществуващата в страната в настоящия мо-
мент средна ефективност и в още по-висока степен по-ниска от светов-
ните нива.

4. 4. ФВЦ генерира капацитивна енергия през периода на активна ра-
бота с мощност в границите (7 ÷ 24) kVAr, която се заплаща от доставчика 
като генерирана върхова активна енергия. Необходимо е да се извърши 
компенсация с помощта на силови дросели за минимизиране капацитив-
ния характер на реактивната мощност и намаляване на активните загуби 
от преноса на реактивен товар.
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ЕкСПЕРИМЕНТалНО ИЗСлЕдВаНЕ На СВЕТОдИОдНИ 
ОСВЕТИТЕлНИ УРЕдбИ С ИЗПОлЗВаНЕ На zIGBee ПРОТОкОл За 

УПРаВлЕНИЕ

САМЕТ ИСАК

exPeRIMeNTAl STuDy of leD lIGHTING SySTeMS uSING zIGBee 
CoNTRol PRoToCol

ISAK

Resume: High energy efficiency in indoor lighting systems (LS) is achieved 
not only by using economical LED sources, but also by using control systems 
with precision sensors and sensors for illumination, movement, presence and 
more. Their implantation, for example in ZigBee systems, makes it possible to 
create an intelligent wireless sensor network for lighting control in industrial 
buildings at a relatively low cost.

І. Въведение. 

Системата ZigBее локализира и навигира хора, транспортни средства 
и други обекти в затворени пространства, като управлява осветлението 
в определени зони. Над тези зони са монтирани т.н. фиксирани модули 
(ФМ), които приемат сигнали RSSI (Received Signal Srenth Indicator) от мо-
билните модули (ММ), определят тяхното положение и изпращат данните 
на главния модул (Master node). Последният играе ролята на концентра-
тор, който извършва предварителна обработка на данните и ги предава 
на сървъра за локализиране (СЛ), който локализира обектите в помеще-
нията (фиг. 1).
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Фиг. 1 Система за локализация на закрито, използваща измерване на мощ-
ността на приетия сигнал (RSS) в Zigbee сензорна мрежа

Всички модули имат приемо - предавател на честота 2,4GHz, SPI ин-
терфейс с протоколите ZigBee и Mi - Wi. ФМ имат по два приемно - пре-
давателя, съответно за връзка с ММ и главните модули, които работят 
непрекъснато, като към главния модул е добавен Ethernet контролер със 
SPI интерфейс. СЛ има функцията да установи кореспондиращите адре-
си на осветителите и ги препрати на контролера за осветление, който е с 
DALI интерфейс. 

II. Теоретичен анализ на възможностите на системата

Zigbee е базирана на IEEE 802.15.4 спецификация за набор от кому-
никационни протоколи на високо ниво, използвани за създаване на лични 
мрежи с малки цифрови радиостанции, с ниска честотна лента, предназ-
начени за малки проекти, които се нуждаят от безжична връзка. Сле-
дователно, Zigbee е безжична мрежа с ниска скорост на предаване на 
данни и непосредствена близост с физически обхват 100 метра [1].  

Технологията, определена от спецификацията на Zigbee, е предназ-
начена да бъде по - проста и по - евтина от другите безжични лични мре-
жи (WPAN) [4, 5]. Приложенията включват безжични ключове за освет-
ление и друго потребителско и промишлено оборудване, което изисква 
безжичен трансфер на данни с малък обхват. Неговата ниска консумация 
на енергия ограничава разстоянията на предаване до 100 метра, в зави-
симост от изходната мощност и характеристиките на околната среда [2]. 

 ZigBee чиповете обикновено са интегрирани с радиостанции и с ми-
кроконтролери. Работи в научни, индустриални и медицински (ISM) радио 
- диапазони (2,4GHz) в повечето юрисдикции по света, въпреки че някои 
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устройства използват и 784MHz (в Китай), 868MHz (в Европа) и 915MHz 
(в САЩ и Австралия). Спецификациите на Zigbee Smart Energy 2.0 опре-
делят протокол за комуникация, базиран на Интернет протокол за наблю-
дение, контрол и информиране. Zigbee Smart Energy разчита на Zigbee IP, 
мрежов слой, който насочва стандартния IPv6 трафик през IEEE 802.15.4, 
използвайки 6LoWPAN компресия.

Радиодизайнът използван от Zigbee, има няколко аналогови етапа 
и използва цифрови схеми, където е възможно. Предлагат се продукти, 
които интегрират радиото и микроконтролера в един модул. Има три кла-
са устройства Zigbee:

• Zigbee координатор (ZC) - формира корена на мрежовото дърво и 
може да се свърже към други мрежи. Във всяка мрежа има точно един 
координатор на Zigbee, тъй като устройството е стартирало мрежата пър-
воначално (спецификацията Zigbee LightLink също позволява работа без 
координатор на Zigbee). 

• Zigbee рутер (ZR) - изпълнява функция на приложение и може да 
действа като междинен рутер, предавайки данни от други устройства.

• Zigbee крайно устройство (ZED) - съдържа точно толкова функцио-
налност, за да се свързва с координатор или рутер и не може да предава 
данни от други устройства. 

ZigBee създава разнородни мрежи, в които някои устройства получа-
ват непрекъснато информация, докато други предават, когато е необхо-
димо. ZigBee възелът на лампата може непрекъснато да приема, тъй като 
е надеждно захранен от захранването на лампата, докато превключвате-
лят на лампите, захранван от батерии, ще остане заспал, докато не бъде 
активиран. В този случай превключвателят се събужда, изпраща команда 
към лампата, получава потвърждение и се връща в режим на заспиване. 
В такава мрежа ламповият възел ще бъде Zigbee рутер или Zigbee коорди-
натор. Превключвателният възел обикновено е крайно устройство Zigbee. 
В мрежите с активирани сигнали, рутерите Zigbee предават периодично 
сигнали, за да потвърдят присъствието си на други мрежови възли. Интер-
валите на сигналите варират от 15,36мс до 251,65 сек. при 250kbit/s, от 24мс 
до 393,21 сек при 40 kbit/s и от 48мс до 786,43 сек при 20kbit/s. 

III. Практически изследвания.

Реализирана е опитна постановка (фиг. 2), включваща няколко раз-
лични устройства, комуникиращи помежду си чрез LAN мрежа. Предим-
ството на този тип управление е, че не е необходимо допълнително ока-
беляване, както е при управлението по DALI протокол. Първото и основно 
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устройство, необходимо за осъществяване на ZigBee връзка е сървър 
AHSVA12 mini, чрез който се следят всички данни: консумирана мощност, 
статус на осветителя, димиране на осветителя, мониторинг и тест на ава-
рийните осветителни тела. 

Основна функция на сървъра е задаването на сценарии за димира-
не и издаване на доклади със справка за работата на осветителите. Ва-
жна част от системата е ZigBee GATEWAY. Това устройство приема и 
изпраща команди, които му биват зададени както от сървъра, така и от 
приложението на мобилният ни телефон. Той e прехода между драйве-
рите поддържащи ZigBee протокол и сървъра. Обхвата в който Zigbee 
GATEWAY може да предава информация на драйверите е до 100м в за-
висимост дали е с външна антена или не.

Фиг. 2 Схема на свързване на реална изпитна постановка под Zigbee прото-
кол за управление

Най - иновативното при този тип управление е, че при веднъж изграде-
на връзка между GATEWAY и първия засечен драйвер, то той автоматично 
предава сигнала на следващия драйвер, което позволява изграждането на 
дълга верига от драйвери независимо къде се намира GATEWAY след като 
той вече веднъж е изградил комуникация с първия драйвер.

За реализираната постановка са използвани няколко различни типа 
LED осветители (фиг. 3). LED профил S line 36 PCB 25W и LED PANEL 
Аnna UGR 19 45W, към които са прикачени Zigbee сензори за движение 
и за освететност. Използвано е и осветително тяло Highspace PRO 45W, 
като при него са реализирани два различни типа на свързване, от софту-
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ера и от Switch бутониера, която може да управлява до 6 броя сценарии. 
Комуникацията между драйверите, датчиците, суичовете и Gatwey става 
безжично чрез Wi - Fi, т.к. всеки един от драйверите и датчиците имат 
вградена антена в корпуса си. 

Фиг. 3 Схема на свързване на постановка под ZigBee протокол за управление

Зеленият цвят на символите с крълга форма (фиг. 4) изобразява 
това, че устройството е активно и работи безпроблемно. Оранжевия цвят 
е знак за това, че осветителя е в режим на димиране, а сивият цвят, че 
устройството е изключено и не е активно. Ако има проблем с някое от 
устройствата автоматично, светва в червено устройството, което е дало 
индикация за грешка. Жълтият цвят означава, че е маркирано устройство 
и е в режим на настройка. Системата дава възможност за мониторинг и 
на обикновен драйвер, както и на сценарии с информация за всяка лампа 
и на колко процента е димирана.

Фиг. 4 Екран за местоположението и мониторинг на осветителите в изпитна 
постановка
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IV. Заключение

1. Управлението на ОУ предоставя големи възможности за иконо-
мия на ел. енергия и подобряване на електроенергийната ефективност. 
Използването на системата ZigBee, чието наименование е свързано с 
танца на медоносните пчели при завръщането им към кошера, осигу-
рява доста предимства пред други протоколи, като например – той е 
евтин, с ниска консумация, безжичен мрежов стандарт, насочен към 
батерийни устройства в приложения за безжичен контрол и управле-
ние. Важна характеристика на ZigBee е осъществяването на сигурни 
комуникации, защита чрез криптографски ключове, шифроващи рамки 
и контролни устройства на основата на рамка за сигурност, дефинирана 
в IEEE 802.15.4 [1, 3].

2. Системата ZigBee осъществява контрол на димирането чрез дат-
чици за присъствие и осветеност, с помощта на 6 бутона за получаване 
на 6 различни сценария от Key Switch, а също така чрез софтуера на 
сървъра и приложението „Lightsln” на мобилния телефон. Работата с 
протокола е лесна и удобна , сензора за осветеност дава възможност 
да се задава желана осветеност в луксове, а също така и възможност 
за измерване на текущата осветеност в помещението. При сензора 
за движение съществува възможност да се задават различни видове 
сценарии на светене в проценти, като има и опция за промяна на про-
центите в режим на изчакване за сработване. ZigBee има и функция 
за мониторинг на обикновен драйвер, като по този начин се постига 
съществен ефект и при стари ОУ в производствени халета със стотици 
осветители, като се осъществява контрол за дефектиране на отделни 
осветители или драйвери.
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ВЪЗОбНОВЯЕМИТЕ ЕНРГИИ да СЕ ПРОИЗВЕЖдаТ В МОРЕТО

Ганчо Ганчев, Румен Исталианов, Нешо Нешев, Тодор Михалев 

РЕЗЮМЕ

В статията се разглежда Стратегията на ЕС за използване потенциа-
ла на ВЕИ в морето и исе предпримат някои начинанания в този смисъл  
и се отива по-нататък: разглежда се възможността за  производство на 
водород чрез електролиза на морската вода, но като се проверява дали е 
възможно пречистването (обезсоляването) да се извърши с помощта та 
мембрани от Зеолит.

ReNeWABle eNeRGy To Be PRoDuCeD AT SeA

SuMMARy

The article examines the EU Strategy for the use of the potential of renewable 
energy in the sea and takes some steps in this regard and goes further: it 
considers the possibility of hydrogen production by electrolysis of sea water, 
but by checking whether purification is possible (desalination) to be performed 
using zeolite membranes.

След като се появи в ЕС,  Брюксел, на  19.11.2020 г.“ Стратегия на ЕС за 
използване на потенциала на енергията от възобновяеми източници в море-
то“ за неутрално по отношение на климата в бъдеще, се реших да напиша   
доклад за Енергиен форум 2021 на ФНТС. Аз зная, че не всички компетентни 
институции и мастити политици ще откликнат на това, което ще кажа, но все 
пак, за последен път пробвам,за  да  разбера какво мислят те по въпроса.

Остров „Св. Анастасия с нов  ди-
зайн. Дано да не предизвикам „При-
родолюбителите“-зелени, пембени, 

серобозови...

Фотоволтаичните батерии могат да се 
монтират на Южния бряг на острова, 

като няма да се наруши статута на Кул-
турно-историческа забележителност.
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Фиг.2. Южният бряг на о-в „Св.Анастасия“. Фотоволтаиците могатдасе 
инсталират тук, за да не пречат на другите дейности.

В тази Стратегия се говори и за нов вид електрически мрежи. За да 
се ускори внедряването на енергията от възобновяеми източници в море-
то по икономически ефективен и устойчив начин, от особено значение е 
по-рационалното планиране на преносната мрежа и развитието на слож-
нозатворена електроенергийна мрежа. 

Фиг.3. Пример за хибриден проект (фигурата) производството на енергия от 
ветроенергийни паркове в морето е пряко свързано с трансграничен между-

системен електропровод.

Пример за хибриден проект (фигура 3) производството на енергия 
от ветроенергийни паркове в морето е пряко свързано с трансграничен 
междусистемен електропровод.

  „Сложно затворената електроенергийна мрежа в морето би била 
подобна на електропреносната мрежа с много вътрешни връзки, разпо-
ложена на брега, в която потокът на електроенергията може да бъде в 
много посоки.

Мога да се разположат в морето ветроенергийни паркове, свързани 
радиално към брега и отделна междусистемна връзка.

Основната разлика между радиално свързаната мрежа и хибридни-
те проекти се състои в това, че електроенергийната мрежа има двойна 
функционалност, която комбинира електроенергийна междусистемна 
връзка между две или повече държави -членки и пренос на енергия от 
възобновяеми източници в морето до своите обекти на потребление.

Аз насочвам вниманието си към остров „Св. Анастасия....Защо се на-
сочвам към островите?

1. Защото инсталациите от вятърни генератори и слънчеви фотовол-
таични панели , разположени на островите, не пречат на никого - нито на 
корабоплабането, нито на природните дадености и архитектурни памет-
ници, църкви,  манастири и т.н.
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2. Те са разположени сравнително близо до брега, така че  преносът на 
електроенергията  от островите до брега може да стане сравнително  лесно.

3. Ресурсът на енергия е от най-високите  на островите спрямо сушата.
4. Строителството но Вятърните централи и Фотоволтаичните парко-

ве ще се извърши сравнително лесно, без особено големи  затруднения...
И нещо важно: в този документ се говори и за получаване на водород 

от морската вода чрез електролиза, като източникът на електрически ток 
е от  PV централа или Вятърен генератор. За пример мога да демонстри-
рам как  би изглеждал остров „Св. Анастасия“ с вятърните генератори по 
всички посоки около острова и с Фотоволтаичните панели...

МЕТОдИ За ПОлУЧаВаНЕ На ВОдОРОд

Получен от биомаса течен риформинг;Електролиза; Газификация на 
биомаса; термично разделяне на водата;Фотоелектрохимично разделяне 
на водата; Фотобиологични процеси;Преобразуване на микробна биома-
са.

Такива острови имаме десетки, за съжаление с по-малки площи от 
този на „Св. Анастасия“, но достатъчно за един или два ветрогенератори 
и малка PV централа... Същото се отнася и за о-в Белене на Дунав, който 
е покрит с лоша слава от близкото минало...Дано този проект да заличи 
лошите спомени...

Искам да съобщя три факта:

Президентът Жельо Желев беше член на Водородното общество.
Даже беше на една конференция в Истанбул и като се завърна, написа 
една голяма статия въ някакъв вестник.

Ахмед Доган е член на Водородното общество.
Бойко Борисов е член на водородното общество.Не знам какво озна-

чава това, но знам, че са необходими много пари, за да се построи завод 
за водород.

да уточним някои термини:

Сив водород;Син водород;Зелен водород;Тюркоазен водород. 

Сега искам да насоча вашето внимание към един от най атрактивните 
проблеми на нашето време: Водородната енергетика и по-специално-
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получаване на Водород от морето чрез електролиза. 
Обаче трябва преди това морската вода да се обезсоли.
В Минно-геоложкия университет, в лабораторията  по „Възобновяеми 

източници“, от 20 години демонстираме на нашите студенти получаването 
на Водород от сладка вода чрез електролиза. Добиваме около 1 m3 
при разход на електроенергия около 3 kWh.Този електролизатор го 
притежаваме от около 1970-та година.

Той беше доставен от Русия по времето, когато създавахме 
лабораторията по взривозащита на рудничните електросъоръжения, 
работещи в потенциално опасна среда. Това беше единствената 
лаборатория сред технологичните ВУЗОВЕ, където се изучаваха 
условията за възпламеняване и  експлозия и защита от внезапни 
експлозии. А потенциално опасни са не само въглищните мини, но и цяла 
редица химически заводи, Лукойл и много други.

За съжаление от тази година такава лаборатория вече няма-закри 
я  новоизбраният Ректор-без да попита за какво служи и какви знания 
дава на студентите от МГУ....О  времена, о нрави...Той не е чувал за 
Директивата на АТЕКС за работа в потенциално опасна взривоопасна 
среда. Директива ATEX „Работно място“ 1999/92 / ЕО е точно за това, 
в която, между другото, се говори и зо Обучение....на специалисти и 
студенти...

По важното, обаче, е това, че в момента ние провеждаме опити за 
обезсоляване на морската вода, като се използват мембрани от Зеолит, с 
който менерал България разполага от находищата в района на Кържали. 
Но, както се случва в последните 30 години и това находище е дадено на 
концесия. Както едно време дадоха на концесия и златното находище в 
Челопеч, преди няколко години и златното  находище в Крумовград...И т.н. 

Това за сега са идеи, но навсякъде в света се работи много усилено 
и целенасочено по въпросите на водородната енергетика -получаване на 
водород от морска вода, съхранение, транспорт и използване. Разбира 
се, че всичко това се нуждае от инфраструктура...И от 

технологии...Но не можем само да гледаме и да чакаме да настъпи 
„Водородната епоха“ в областта на енергетиката“.

Вятърните генератори и Фотоволтаични батерии, изградени на о-в 
„Св. Анастасия“, могат да захранват и добива на Водород.Напрежението, 
което се прилага при електролизерите е около 2-2.5 V - идеалното 
напрежение, което се получава от фотоволтаичната клетка. Да не 
говорим, че и акумулаторите, които се използват за съхранение на елек-
троенергията в часовете, когато няма слънчево греене, са за същото 
напрежение-2.5 волта. 
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Само две думи за Зеолита
Зеолитите са голяма група минерали, които представляват водни 

алумосиликати предимно на натрия и калция и по-рядко на калия или бария. 
Характеризират се със способността си да отдават и отново да поглъщат 
т.нар. зеолитова вода, в зависимост от температурата и влажността 
на околната среда. Друго важно тяхно свойство е подчертаната им 
способност за йонен обмен, позволявайки им селективно да отделят 
и отново да приемат молекулите и йоните на различни вещества, 
в зависимост от тяхната големина...На долната фигура е показана 
структурата на зеолита.

Тази фигура най-добре илюстрира едно качество на Зеолитите, 
което ни дава надежда за успех при използването  му като мембрана, т.е. 
зеолитът е наистина молукулярно сито..

Безопасен ли е водородът?
Водородът е леснозапалим газ и трябва да се внимава той да се 

произвежда, съхранява, транспортира и използва по безопасен начин. 
Вече има въведени стандарти и европейската промишленост натрупа 
значителен опит с над 1500 km изградени специализирани водородни 
тръбопроводи.

С разширяването на потреблението на водород до други пазари 
и приложения за крайно потребление, в стратегията се посочва, че 
необходимостта от стандарти за безопасност при производството, 
транспорта, съхранението и използването е от решаващо значение и 
включва система за наблюдение и проверка.

САМО ЧЕ, ДРАГИ СЛУШАТЕЛИ: ЕНЕРГЕТИЦИ, ЕКОЛОЗИ, 
ЗАЩИТНИЦИ НА ПРИРОДАТА И ПР., да не се окаже един ден, след 
хиляди поколения, че ние, хората от  21-ви век, в борбата за спасяване на 
безкрайния въздушен океан, който ние сме замърсили с вредни емисиси 
от нашата индустрия и красивите си коли, да не се окаже, че пак ние, сме 
унищожили водата от безкрайните океани и морета, тази живителна вода, 
която ни е създала нас, биологичната форма, „най-великото творение на 
човечеството“..!
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