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ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2022
водородът KATO средство за редуциране на въглеродните
емисии при изгарянето на български лигнитни въглища
Тотьо Тотев, Борислав Игнатов, Васил Раденков

HYDROGEN AS A TOOL FOR CARBON EMISSION REDUCTION WHEN
FIRING BULGARIAN LIGNITES
Totyo Totev, Borislav Ignatov, Vasil Radenkov
In the last several years we published part of our research [1,2] with focus
on carbon dioxide emissions reduction when firing Bulgarian lignite from the
“Maritsa east” basin. This paper presents an additional study for hydrogen as
an additional fuel in the cycle.
Въведение
През последните години публикуваме няколко наши изследвания
[1,2], в които акцентът беше поставен върху намаляването на емисиите
от въглероден диоксид, генериран при изгарянето на български лигнитни
въглища от Комплекса „Марица Изток“. В настоящата статия, представяме едно допълнително изследване, свързано с използването на водород,
като допълнително гориво в цикъла.
В [1], подробно е описан случаят, в който е изследвана съвместната
работа на газова турбина (ГТ) с конвенционален блок на лигнитни въглища. В този материал е посочено и началното условие, а именно изборът
на ГТ да бъде съобразен с изискването за минимални начални инвестиции, т.е. без да се осъществява значима по обем и финансиране реконструкция, на сега съществуващите съоръжения включени в конвенционалния блок.
Описание на различните, разгледани случая
Изследванията са направени с компютърен софтуер, разработен от
General Electric, а именно GateCycle. В статия [1,2], бяха оценени техни7

ко-икономическите и екологичните показатели на един енергиен блок
изгарящ български лигнитни въглища. Симулираният в софтуерната среда GateCycle енергиен блок е най-масово използвания енергиен котел,
а именно П-62. Той работи в моноблок с парна турбина. За да повишим
неговата ефективност, към сега съществуващия енергиен блок е добавена газова турбина, към която има генератор, а димните газове, които
я напускат се подават към сега съществуващия енергиен котел (Фиг. 1).
Водещите производители на газови турбини, към настоящия момент,
гарантират че газообразното гориво, което се подава може да се бъде
както природна газ, така и смес от природен газ и водород. Дори твърдят,
че съвременните турбини могат да работят с гориво „чист водород“. Акцентът се поставя и върху получаването на т.н. „зелен водород“ [7,8,10,11]
Схема на разгледаните вариантни решения на работа на един такъв
енергиен блок е представена, по-долу в Таблица 1.

Фигура 1. Общ вид на топлинната схема на енергиен блок с котел тип П-62 и
газова турбина към него

Таблица 1. Разгледани и анализирани случаи
Конвенционален блок + Газова турбина
Случай

№

Конв.
блок
1

ГТ
73 MW
Масов % дял на H2, като част от газовото гориво
0
10
20
30
40
50
100 100
2
3
4
5
6
7
8
9
Газова турбина 37,5 MW

Изборът на газова турбина с мощност 37,5 MW е обоснована в [1], a
ГТ с 73 MW е избрана поради следните съображения:
1. Да съществува такава в производствената листа на големите производители на такива съоръжения;
8

2. Да дава възможност за достатъчен диапазон на регулиране на конвенционалния блок, работещ на въглища.
Както стана ясно по-горе, при използването на газова турбина с електрическа мощност от 37,5 MW, се водихме от изискването да имаме минимални конструктивни изменения по схемата на енергийния блок, така че
той да запази работоспособността си и без да работи газовата турбина
(Случаи от № 2 до № 8). При всички разгледани случаи е характерно, че
отпадната топлина се подава към енергийния котел за утилизация. При
Случай № 9, имаме отново съвместна работа на енергиен блок на лигнитни въглища с газова турбина, този път с електрическа мощност от 73 MW.
Модели на така описаните технологични схеми са представени в Таблица 2.
Таблица 2

Случай № 1 – при него е симулирана работата на енергиен блок изгарящ
лигнитни въглища от източно - маришкия басейн.
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Случаи от № 2 до № 9 – към енергийния блок симулиран във Вариант 1 е
добавена газова турбина с електрическа мощност от 37,5 MW (73 MW-случай 9). Отделните случаи се различават по концентрацията на водород
подаван за изгаряне към газовата турбина в масови %: Случай № 2 –
CH4=100%, H2=0%; Случай № 3 – CH4=90%, H2=10%; Случай № 4 – CH4=80%,
H2=20%; Случай № 5 – CH4=70%, H2=30%; Случай № 6 – CH4=60%, H2=40%;
Случай № 7 – CH4=50%, H2=50%; Случай № 8 и № 9 – CH4=0%, H2=100%;

Моделни изследвания и резултати
Използвайки така създадените модели са проведени множество
числени експерименти, което дава възможност да бъде оценено изменението на технологичните параметри на блока, да бъдат определени
ефективностните му показатели, както и да бъде изчислено количеството генерирани емисии от въглероден диоксид за единица произведена
енергия.
Изменението на някои от технологичните показатели, които са получени като резултати от моделните изследвания са представени в Таблица 3. Трябва да се има предвид, че тези показатели се отнасят при работа
на блока на номинални параметри, а именно:
• За Случай 1 – Работа на енергийния блок на номинален товар
(Nel=223 MW), като се използва за гориво само и единствено въглища.
10

Стойността за генерираните въглеродни емисии за единица произведена електрическа енергия от 1,105 tCO2/MWh, е занижена (в сравнение с годишните одитни доклади за парникови газове защото тук не
са включени емисиите, които се генерират по време на пусковите режими, на котела, както и вложената ефективност на работа на блока
при режими различни от номиналния). Брутната ефективността, при
тези условия, на работа на енергийния блок е 35,55 %, която съвсем
адекватно кореспондира със стойността при реалните експлоатационни условия;
• За Случаи 2÷8 – Технологичната схема на работа в тези случаи е
променена, като към сега съществуващия енергиен блок е добавена газова турбина, към която има генератор. Димните газове, които я напускат (респ. топлината, която те носят) се подава към сега съществуващия
енергиен котел. Подробен анализ за различни по мощност газови турбини, които е възможно да бъдат включени в тази схема, са представени
в [2]. Поставяйки газова турбина с електрическа мощност от 37,5 MW се
аргументира от следните предимства:
• Съществуващият енергиен блок може да работи самостоятелно, т.е. неговата работа да не зависи от работата на газовата турбина;
• Работният диапазон на енергийния блок изгарящ лигнитни въглища да се запази в сегашния си вид (от 145 до 225 MW);
• Да не се правят съществени промени по съоръженията в сега
съществуващия енергиен блок.
Брутната ефективност на работа на така структурирания енергиен
блок (въглищен блок с газова турбина) е в диапазона 3940 % (за различните натоварвания на блока). Използвайки аналогичната структура
на енергийния блок, новите случаи имат за цел да изследват работа на
газовата турбина с газообразно гориво, включващо различен процент
водород в себе си. Входящата енергия (влизаща с горивото) в газовата
турбина се запазва константна за всички отделни случаи. Анализирани са
7 отделни случаи, като масовият дял на водорода в горивото е съответно:
0%; 10%; 20%; 30%; 40%; 50% и 100%. Естествено в резултатите не е
възможно да се очаква изменение на ефективността на работа на блока,
така че тя се запазва една и съща за всички случаи от 28. С повишаване
делът на водорода в газовото гориво, намалява специфичните разход
на въглеродни емисии отнесени към единица произведена енергия. При
използването на гориво за газовата турбина “чист“ водород, редукцията
на специфичните въглеродни емисии, сравнени с тези при работа само
на въглища е 23%;
11

• За Случаи 9 – Целта на изследването в този случай е да се
тества възможността за подбор на стандартна газова турбина , при
която редукцията на въглеродни емисии може да се сведе до около
40 %. Именно това се постига при работа с газова турбина от 73 MW,
която използва за гориво водород. В този случай брутната ефективност на енергийния блок е над 41%. Неудобството тук ще бъде
свързано с необходимостта от реконструкция на въздухоподгревателя на котела, както и до промени в регенеративната система на турбината. Проблемите ще са най-вече при ниските товари на работа на
въглищния котел.
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Разход на СН4

Разход на Н2

Произведена ел. енергия от ПТ

Произведена ел. енергия от ГТ

Произведена ел. енергия от ПТ + ГТ

Количество СО2 от Въглища за 1 час

Количество СО2 от Природен Газ за 1 час и от въздуха tCO2/h
необходим за горенето в газовата турбина

Количество СО2 ОБЩО 1 час

2

3

4

5

6

7

8

9

183,15

kg/s

312,86

15 Дебит на горещ организиран въздух след ИВП

17 Дебит на подхранваща вода - вход ЕКО

258,59

14 Температура на горещ организиран въздух след ИВП

243,21

175,25

13 Температура на изходящи димни газове след ИВП

16 Температура на подхранваща вода - вход на ЕКО

936,65

12 Температура на изходящи димни газове след ПК

kg/s

%

11 Редукция на СО2

-

tCO2/MWh 1,105

246,6

0

246,6

223,2

0

223,2

0

0

10 Специфичен разход на СО2 за MWh

tCO2/h

tCO2/h

MWh

MWh

MWh

kg/s

kg/s

kg/s

Разход на въглища

1

97,2

Дименсия Сл. 1

№ Величина

181,4

241,35

203,18

276,61

188,71

930

16,05%

0,928

244,5

19,8

224,7

263,6

37,5

226,1

0

2

86,2

Сл. 2

182,79

244,19

201,95

275,49

143,5

930,26

17,58%

0,911

240,5

15,8

224,7

264,1

37,5

226,6

0,1754

1,5789

86,2

Сл. 3

182,95

244,23

200,49

275,76

143,5

931,25

18,80%

0,897

237,1

12,5

224,6

264,3

37,5

226,8

0,3125

1,25

86,2

Сл. 4

183,12

244,26

199,32

275,99

143,82

931,4

19,70%

0,887

234,6

9,9

224,7

264,4

37,5

226,9

0,4225

0,9859

86,2

Сл. 5

183,25

244,29

198,35

276,17

189,08

931,81

20,49%

0,879

232,4

7,8

224,6

264,5

37,5

227,0

0,5128

0,7692

86,2

Сл. 6

183,35

244,31

197,55

276,59

189,3

932,16

21,10%

0,872

230,7

6,0

224,7

264,6

37,5

227,1

0,5882

0,5882

86,2

Сл. 7

183,7

244,37

194,93

277,8

190,02

933,2

22,98%

0,851

224,8

0,18

224,67

264,2

37,5

226,7

180,00

241,32

97,48

267,19

212,71

929,99

38,86%

0,676

200,8

0,5

200,3

297,2

72,9

224,3

1,7352

0

77

Сл. 9

Таблица 3

0,8333

0

86,2

Сл. 8

По-долу са представени част от получените резултати в графичен
вид.

Фиг. 1 Бруто произведена електрическа енергия за 1 час

На Фиг. 1 са представени резултати изобразяващи как се променя
инсталираната електрическа мощност на конвенционален енергийния
блок при комбинирането му с газова турбина. Вижда се, че при всички
разглеждани случаи, генераторът на парната турбина, запазва своя номинална ел. мощност от 225 MW. Добавянето на газова турбина води до
увеличение на ел. мощност на блока, като варира от 264 MW за Случаи от
2 до 8 и стига до около 300 MW за Случай 9. Разликата в инсталираната
ел. мощност идва от нарастването на мощността на газовата турбина (за
Случаи от 2 до 8 тя е 37,5 MW, а за Случай 9 – 73 MW).

Фиг. 2. Генерирани емисии от въглероден диоксид при разгледаните случаи
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На Фиг. 2 са визуализирани резултати за количеството генериран въглероден диоксид СО2 при различните случаи. Вижда се, че конвенционалния блок изгарящ само лигнитни въглища генерира 246,6 tCO2/h. При комбинирането на енергийния блок с газова турбина с ел. мощност от 37,5 MW,
количеството генериран СО2 от конвенционалната част на блока намалява
до 224,7 tCO2/h. (за Случай 8). За Случай 9, това намаление е още по-голямо
– 200,3 tCO2/h. То се дължи на намаляването на разходът на лигнитни въглища, изгаряни в енергийния котел, за сметка на утилизираната топлина от
газовата турбина, която има по-големи стойности за този случай.
Намаляването на емисиите от СО2 , формирани от газовата турбина,
намалява с повишаването на дела на водорода подаван в ГТ, за сметка
на природната газ.
На фиг. 3 е представена фигура, която обобщава получените резултати:

Фиг. 3. Специфичен разход на въглероден диоксид за единица произведена
ел. енергия

Изводи
В заключение на направеното изследване, може да бъде казано
следното:
3. Комбинирането на един енергиен блок, изгарящ лигнитни въглища
от комплекса „Марица Изток“ с газова турбина с дава възможност за повишаване ефективността му на работа, запазва неговата работоспособност за изгаряне и на български лигнитни въглища и води до значително
редуциране на въглеродните емисии изхвърляни от него;
4. Решение с избор на газова турбина от 37,5 MW, дава възможност
за намаляване на разхода на лигнитни въглища с около 40,0 t/h при мак15

симален товар, което ще доведе след себе си и до намаляване на собствените нужди на блока за подготовка на горивото;
5. Емисиите от въглероден диоксид за единица произведена ел. енергия, при инсталиране на газова турбина от 37,5 MW, работеща на природна газ се намаляват с около 16 % (при работа на номинален товар) до 25
% при работа на минимален товар на блока;
6. При условие, че газовата турбина от 37,5 MW, работи на водород
(100 %), емисиите от въглероден диоксид за единица произведена ел.
енергия на блока се редуцират на около 23 % (при номинален товар);
7. Съществуват технически възможности, редукцията на въглеродни
емисии да бъде сведена до 39 % (при работа на номинален товар), но за
този случай, е необходимо инсталирането на ГТ с мощност от 73 MW,
която да работи с гориво водород. При този случай се налагат и допълнителни изменения по сега съществуващите съоръжения на котли тип П-62.
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ELECTRIC VEHICLES - NOT THE FUTURE, BUT THE PRESENT CURRENT STATE OF THE MARKET OF NEW AND USED ELECTRIC
VEHICLES IN BULGARIA
Svilen Rachev, Milena Racheva, Lyubomir Dimitrov

Аbstract
Paper deals with a general overview of the state of the market for new and
used fully electric passenger cars. Technical and economic considerations and
characteristics have been indicated. Relevant sources of information have
been used. Detailed information would be useful for all interested and related
to the topic of electric mobility.
Увод
Основно политици и икономисти говорят за трансформация и шансове, за зелен растеж и сделка, за екологичен транспорт, свободни от
вредни емисии задвижвания и интелигентни решения при бъдещата мобилност. През м. юни 2021 г. Европейската комисия (ЕК) обяви с поредна
(седма) регулация новите цели по отношение на въглеродния двуокис,
които трябва да бъдат достигнати до 2030 г. За да се превърне Европейският съюз (ЕС) в зелен пример на планетата, емисиите от въглероден
двуокис трябва да се редуцират с 55% спрямо стойностите от 1990 г. Един
от възможните начини е чрез преформатиране на автомобилната индустрия по посока хибриди и електромобили.
Все по-затегнатите екологични норми насочват автомобилизма към
съвсем скорошен край на двигателите с вътрешно горене (ДВГ). Авто18

мобилната индустрия планира да инвестира половин трилион долара
през следващите пет години, за да направи прехода към електрическите превозни средства, изчислява инвестиционният посредник Wedbush
Securities [1]. Тези пари ще бъдат изразходвани за преоборудване и изграждане на фабрики, обучение на работници, писане на софтуер, надграждане на дилъри и др. Компаниите планират повече от дузина нови
фабрики за електромобили и батерии само в САЩ [2].
Локомотивът на тази тенденция са американските и китайските автомобилни производители. Експертите недвусмислено заявяват: в момента
САЩ и Китай доминират в производството на електрически превозни
средства и все още не е лесно нито за японците, нито за европейците да
ги настигнат. В същото време, интересно е, че САЩ и Китай по никакъв
начин не свързват бъдещето си изключително с електрически превозни
средства, т.к. тези страни нямат толкова строги екологични разпоредби,
както в Европа. Да, американците и китайците са активно „потопени” в
процеса на електрификация на превозните средства, но те мислят преди
всичко за сложна комбинация от задвижвания, която се основава на екологични и икономически принципи [3].
Европа трябва да стане първият климатично неутрален континент до
2050 г. Това е целта на ЕК, която има 4-годишен екшън план, насочен
към развитието на транспортния сектор. В частност, се гони прагът от
30 милиона автомобили с нулеви емисии до 2030 г. Електрификацията
е изцяло решение на политиците в ЕС, не на автомобилната индустрия.
В същото време цената на електромобилите си остава по-висока поне с
25-30% от тази на автомобилите с ДВГ. Продължаването на правителствените субсидии за електромобилите пък не е устойчива политика от
бюджетна гледна точка.
Сред амбициите на ЕК за борба с климатичните промени са редуцирането на парниковите газове (основно въглероден двуокис) в транспорта
с до 90% до 2050 г. Към момента емисиите от транспорта представляват
почти 25% от общите такива и за намаляването им е налице стратегически план, даващ насоки за следващите 10, 15 и 30 години. От 2025 г.
производителите ще трябва да посрещнат дори по-драматични протоколи (влизане в сила на Евро 7), които сериозно да редуцират нивата на
вредни емисии. До 2030 г. се предвижда по пътищата да има 30 милиона леки превозни срества с нулеви емисии и 80000 екологични камиона.
Същевременно, поне 100 града трябва да станат климатично неутрални,
сред тях повечето европейски столици. В подпомагане на тази визия се
предвижда изграждането на 1 милион публични станции за електромобили до 2025 г., които да станат 3 милиона до 2030 г. (броят им през 2019
19

г. бе под 200000). През 2020 г. от 243 милиона леки превозни срества в
ЕС, по-малко от 615000 са електрически. Това представлява едва 0.25%
от общия брой [4]. Между другото през първото тримесечие на 2022 г. пазарният дял на хибридните електрически превозни средства се разшири,
като съставлява 25.1% от общите продажби на леки автомобили в ЕС (от
20.9% през първото тримесечие на 2021 г.). По видове продадените нови
автомобили през първото тримесечие на 2022 г. са: електрически 10.0%,
хибриди 25.1% (от тях 18.9% за плъг-ин, зареждащи се с кабел PHEV),
бензинови 36.0% и дизелови 16.8% пазарен дял [5]. Останалите дялове
до 100% се разпределят за превозни средства на природен газ (NGV) и
фабрични автомобили, работещи с пропан-бутан. Бензиновите автомобили остават най-популярни по отношение на обемите на продажбите. На
фиг. 1 може да се види пазарният дял на продадените нови автомобили
по видове за 2020 г. [6].

Фиг. 1. Емисии и пазарен дял на продадени нови автомобили в Европа по
видове за 2020 г.

За да се постигнат целите на ЕК, броят на автомобилите с нулеви
емисии би трябвало да нарасне поне 50 пъти само за 10 години. Все още
няма условия, за да се постигне такава голяма стъпка напред – средната
възраст на един автомобил в Европа е 11 години. Все още високата цена
на екологичните автомобили, в настоящия икономически контекст, ще
накара потребителите да отложат покупката на нов автомобил, което ще
доведе до нарастване на възрастта на автопарка. Забавянето в масовото
навлизане на електромобилите е главно поради тяговите акумулаторни
батерии – те са все още с твърде голямо тегло и обем при нисък капаци20

тет, а също и с високи цени [7].
В дебатите за мобилността в бъдеще не трябва да се пропуска един
факт – че автомобилите представляват само един аспект от темата за
енергийния обрат. Също и промишлеността, жилищният сектор и въздушният транспорт играят роля в това отношение. В бъдеще самолетите и
корабите ще залагат все повече на водородно гориво или ще преминат
към синтетичен керосин, добиван от водород или от растителни масла и
захарна тръстика. А за личните автомобили най-ефективният вариант си
остава електричеството.
Стремежът на Европа да стане първият в света континент с нулеви
въглеродни емисии до 2050 г. ще изисква преразглеждане на всеки ъгъл
на икономиката, като транспортът и индустрията са най-големите предизвикателства. Иначе, трябва да се има предвид, че пътническите автомобили представляват около 12% от общите емисии на въглероден двуокис
в ЕС. Електромобилите, задвижвани от генерирана електроенергия от
възобновяеми източници, са разглеждани като решение на основните
екологични, транспортни и енергийни проблеми през следващите десетилетия.
Електромобилите са една модерна тема в последните години – афинитетът към иновациите, екологичните проблеми, натовареността на
градския трафик са само част от причините, поради които се говори за
това ежедневно. Като дефиниция електромобил е превозно средство,
задвижвано единствено от един или повече електрически двигатели,
които използват енергия, съхранявана в акумулаторни батерии. Обозначава се като BEV (Battery-Powered Electric Vehicle – eлектрическo превозно средство, захранвано с батерии).
Електромобилите не са просто превозни средства, задвижвани изцяло от електрическа енергия. Те обещават по-чист въздух, гарантират
спестяване на средства (текущите разходи за поддръжка на един електромобил са по-ниски, около една трета от тези на автомобилите с конвенционално задвижване) и дават старт на една транспортна и енергийна революция. В допълнение, цената на електричеството е по-ниска от
тази на бензина и дизела, има по-малко такси за плащане. На практика
електрическото задвижване няма алтернатива в бъдеще. Всички автомобилни производители, вкл. и при товарните превозни средства, правят
сериозни стъпки към електрическата мобилност. Не бива да се забравя
и сегментът на строителните машини и земеделската техника, там също
задължително ще се премине към електрификация [8].
Електромобилите също спомагат за развитието на икономиката. В
крайна сметка целта на електропридвижването е освен екологията, това
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да бъде максимално евтино. Освен това, за да се осигури максимално
оползотворяване на батериите на електромобилите и да се подпомогне
захранването на мрежата в пикови периоди, е разработена технология за
двупосочно зареждане, наречена Vehicle-To-Grid (V2G), чрез която може
да се захранва електрическата мрежа с електромобил. Технологията
V2G насочва енергията, съхранявана в акумулаторите на електромобилите, така че домакинствата и автопарковете да могат да подпомагат електрическата мрежа, когато нуждата от електроенергия достигне връх [9].
Също така, с всяка изминала година автомобилните производители
увеличават пробега на своите електромобили и по този начин удобството
за пътуване на дълъг път с електромобил се затвърждава все повече.
Чрез оптимизиране на теглото на превозното средство и увеличаване на
обхвата, модерните технологии осигуряват атрактивна обща цена на притежание на електрическите превозни средства, като същевременно поддържат устойчиво бъдеще. Енергийната ефективност е изключително
важна информация за потреблението на електроенергия от електрическата мрежа за изминат километър от пътя. Получава се като съотношение на изминатото разстояние за единица консумирана електроенергия
[7, 10]. Tърсенето на начини за подобряване на ефективността на електрoмобилите е особено актуално – в крайна сметка е важно винаги
да се анализира и оценява цялостното решение, както технически,
така и рентабилно, т.е. от гледна точка на разходи [11]. Трябва да се
отбележи и фактът, че при производството на електромобили е налице
търсене и постигане на максимална степен на унификация на компонентите в отделните модели или поради бранда, или поради доставчиците.
Стремежът към иновативност и постоянно повишаване на качеството би
следвало да прави производителите по-конкурентноспособни.
От м. септември 2017 г. всички нови двигатели получават типово одобрение съгласно хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на
леки превозни средства при стандартизиран цикъл: 57% движение в градски
условия, 25% движение в извънградски условия, 18% автомагистрали WLTP
(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). WLTP е по-близък до
условията на реално пътно движение изпитателен цикъл за определяне на
разхода на гориво и количествата на емисиите на въглероден диоксид. От
м. септември 2018 г. WLTP започва частично да заменя стария цикъл на измерване NEDC (New European Driving Cycle). NEDC е въведен през 1992 г.
(последно актуализиран през 1997 г.) от ЕС с цел извличане на съпоставими
данни за разхода на гориво и вредните емисии на различните модели нови
автомобили. Поради по-строгите условия за определяне на разхода на гориво и емисиите въглероден диоксид, посочените стойности по WLTP в много
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случаи са по-високи от тези по NEDC. Действителният пробег и консумация
на енергия, постигнати в реални условия, варират в зависимост от поведението при шофиране и други външни фактори.
Доскоро една от радостите при шофирането на електромобил беше
тишината и липсата на звук, издаван от двигателя. Но от м. юли 2019 г.
ново правило на ЕС задължава всички нови електрически и хибридни автомобили да излъчват изкуствен шум, така че да могат да бъдат чути от
велосипедисти и пешеходци. Шумът се включва при скорости 20 km/h и
по-ниски. При по-високи от тези скорости се разчита на естествения шум,
издаван от гумите при съприкосновение с асфалта.
В ЕС всеки седми новорегистриран автомобил вече е електрически
или хибриден, у нас сме много далеч от тази цифра. Прoдaжбитe нa eлeктромoбили нaбирaт вce пo-гoлямa cкoрocт в Eврoпa, кaтo тoвa рaнo или
къcнo щe зaceгнe и нaшaтa cтрaнa. Електрическата мобилност наистина
е тук и продължава да се развива и расте, но явно ще са нужни години
преди електромобилите да станат достатъчно масови. Съществуват и
мнения, че решението за цените на електромобилите е в тяхното наемане
и споделяне, не в притежаването им [12].
Между другото, от няколко години на 9-ти септември се отбелязва
Световен ден на електромобила (WORLD EV DAY), стартиран глобално
от АВВ и Green TV [13, 14].
Същевременно на 11 август 2020 г. бе обявено, че Formula Е – първият пистов шампионат с електрически болиди, с основен спонсор на
надпреварата АВВ, от 2021 г. става световен шампионат на Federation
Internationale de l‘Automobile (FIA) – Международната автомобилна федерация (ФИА) [15].
Световен автомобил на 2021 г. е електромобил – Volkswagen ID.4,
а на 13.04.2022 г. на автомобилното изложение в Ню Йорк за световен
автомобил на 2022 г. бе обявен Hyundai Ioniq 5, който на големия финал
победи „братовчед“ си Kia EV6 (базиран на същата платформа) и Ford
Mustang Mach-E.
Какъв е пазарът на електромобили в България понастоящем?
Кoи електромoбили трябвa дa взeмeтe прeдвид, aкo cтe рeшили дa прeминeтe към т.нaр. „cлeдвaщo нивo превозно средство”? Техният инженерен напредък мотивира множество автомобилни ентусиасти да проучват
възможностите и ефективността, които електромобилите предоставят,
но и ги окуражава да инвестират в тях [16].
В този доклад се разглеждат някои аспекти от гледна точка на
ползи и разходи при евентуална покупка на електромобил в България – нов или употребяван.
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Някои технико-икономически съображения
Електрическите задвижвания през последните години бележат едно
динамично развитие както в областта на индустриалните приложения,
така и в различните транспортни средства с автономно (батерийно)
захранване. Изискванията за по-висока енергийна ефективност, респ.
по-висока енергозапасеност на средствата с автономно захранване, спомогнаха да се търсят нови подходи при изчислителните и оптимизационни програми, навлизането на нови материали в комплексните задвижвания и т.н. Основно понастоящем се работи по няколко направления,
свързани с електрозадвижванията – интегрирани с подходящите системи
за захранване, управление, индикативни и защитни системи и др. Едно
регулируемо задвижване винаги трябва да се разглежда като съвместна
работа на група от градивни специализирани модули, подчинени на определени зависимости и програмирани за работа по определен алгоритъм.
Определящо значение за ефективността на едно електрозадвижване е
това на електродвигателите. В тази връзка през последните10-15 години
усилията на специалистите са насочени към създаване на високоефективни електродвигатели чрез тяхното етапно оптимизиране. Всичките
действия по това направление следва да са в съответствие с изискванията на Европейската нормативна база по това направление, респ. с
основния стандарт EN 60034 ’Rotating electrical machines’ („Въртящи се
електрически машини”) [17].
През 2010 г. имаше само 17000 електромобили по световните пътища, а в следващите години:
• За по-малко от десетилетие, през 2017 г., продажбите на електромобили достигнаха 1 милион;
• Броят им нарасна до 7.2 милиона през 2019 г.;
• Само през 2019 г. бяха продадени 2.1 милиона електромобили;
• Електромобилите вече представляват около 2.6% от глобалните
продажби на автомобили.
• Според последния доклад на Deloitte [18]:
• Електрическите превозни средства ще постигнат темп на растеж
от 29% през следващите 10 години;
• Общите продажби ще нараснат от 2.5 млн. през 2020 г. до 31.1 млн.
през 2030 г.;
• Ще имат пазарен дял от приблизително 32% от всички продажби
на нови автомобили;
• Китай ще държи 49% от глобалния пазар на електромобили, Европа – 27% и САЩ – 14%.
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Употребата на електромобили в България се увеличава непрекъснато с над 3500 регистрирани електрически превозни средства в края
на 2021 г., в сравнение с 1700 бр. в края на 2020 г., 2287 през м. април
2021. Броят на електробусите в отделните общини на България към м.
март 2022 г. е 150, което ни поставя много далече от средните числа за
ЕС. Само за периода януари-октомври 2021 г. са закупени 219 нови електромобила. Хибридните коли у нас са над 11000 вече като регистрация.
За първите 3 месеца на 2022 г. новозакупените електромобили са 156 –
трикратно увеличение спрямо същия период през преходната година (57
броя). Като относителен брой обаче спрямо населението ние сме твърдо
сред последните в Европа. Като цяло съотношението нови/употребявани
автомобили е около 1/5.
В България е проблем липсата на финансови облекчения за закупуване на електромобили. За четири години от 2017 г. до 2021 г. със субсидии от Националния доверителен екофонд са закупени 80 електрически
и хибридни автомобила. За средства от фонда са кандидатствали само
като достъпна обявена възможност държавни и местни администрации.
Финансирането е 20000 лв. за изцяло електрически автомобили, 10000
лв. за зареждащи се хибриди, и 40000 лв. за електрически превозни средства категория М2 и N2.
Иначе намеренията на България са до 2026 г. у нас да се движат
20000 електромобила и да има 10000 зарядни станции. Към 2030 г. пък да
има поне 300000 електромобила и разполагаема мощност от 1500-2000
MW за зареждане на този електромобилен парк. Всичко това е като вид
дългосрочна стратегия за електрификация.
България е сред малкото страни, които не осигуряват стимули за закупуване на електромобили, които остават значително по-скъпи от тези с
ДВГ при еднакво оборудване.
Положително е, че все пак у нас има определени данъчни облекчения
(липсите на местен данък от началото на 2018 г. и екологична такса при
регистрация в Пътна полиция) и възможност за безплатно паркиране –
освобождаването от такса при използване на „синя” и „зелена” зона в градовете. А тези коли попадат в екогрупа 5 с въведените нови екостикери.
Относно безплатното паркиране за електромобили в централните
градски части – това все пак е временен бонус и не може да продължава вечно – тези стимули лишават общинските компании от приходите
им за паркоместа! Целият автомобилен парк в България е над 3.7 млн.
автомобила (3704715 бр.), една част от които са в много тежко състояние – средната възраст е над 19 години, до 5 години са само 6%, а
повече от 70% са над 15 години, половината от колите са произведени
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в края на миналото хилядолетие. Едно от най-лошите последствия е
високата смъртност в България от катастрофи – 25-30 годишни автомобили не пазят хората така, както новите автомобили. В крайна сметка
българите ползват стари автомобили не защото много ги влече ретрото
или изпитват някаква носталгия към 90-те години, просто това могат да
си позволят. За да бъде подменен този автопарк, трябва да се разширят стимулите, т.к. продажбите в България не са особено големи [19].
Влияние в тази връзка оказват и лихвите при лизингови схеми. През
2020 г. регистрираните нови автомобили в страната са били 22368, през
2015 г. техният брой е бил 23500, след което всяка година се наблюдава
устойчив ръст на продажбите до 2019 г. вкл. Тогава в България са продадени 35371 нови автомобила.
България е сред страните в ЕС с най-слаба моторизация на населението, според европейската статистическа служба Евростат [4]. На всеки 1000 жители у нас се падат 407 автомобила през 2019 г. по-ниско е
нивото на моторизация само в Унгария (390 автомобила), Латвия (381
автомобила) и Румъния (357 автомобила). Същевременно Люксембург
регистрира най-високия процент на моторизация – 681 автомобила на
1000 жители. На второ място е Италия с 663 автомобила на 1000 жители,
следвана от Кипър (645 автомобила), Финалдия и Полша (и двете с по
642 автомобила). През 2019 г. най-голям брой автомобили е регистриран
в Германия – почи 48 млн.
Правителството на България обмисляше финансови стимули при
покупката на нов електромобил. Мярката бе заложена в проект на
програма „Околна среда” за периода 2021-2027 г. Предлагаше се държавата да поеме до 30% от стойността на превозното средство, но не
повече от €6135 (11999.02 лв). Предвиждаше се граждани, желаещи
да закупят електромобил да могат да кандидатстват за помощ от държавата до посочения размер. Това бе записано в проекта, публикуван
за обществено обсъждане в портала strategy.bg [20]. За такива дотации
се предвиждаха общо €30 млн. Като се има предвид, че електромобилите не са никак евтини, субсидията би стигнала за покупката на 9780
електромобила. Авторите на идеята предлагаха въвеждане на паричен
стимул, но с доста стеснено поле – субсидии да има само за жители на
градове с хронично замърсен въздух и значителни проблеми с трафика
(с доста голяма увереност можеше да се прогнозира, че това се отнася
за София, Пловдив, Перник и Варна). Освен това кандидатът за електромобил следваше да предаде за рециклиране стара замърсяваща
кола. В проекта бе посочено, че „стара” означава с клас Евро 1 или без
никакъв клас – т.е. става дума за автомобили, произведени преди 1997
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г. Повечето такива коли вече са предадени за скрап или са неизползваеми (не са в движение) в задни дворове.
Искането на България за субсидия от €6135 за покупка на електромобил беше отхвърлено от ЕК, като е било определено като недопустимо
в европейската Генерална дирекция “Регионално развитие”. Причината
е, че България искаше да финансира субсидията със средства основно
от оперативната програма за екология на ЕС (€23.5 млн.) и по-умерено
национално съфинансиране (€6.5 млн.). ЕК категорично е отхвърлила
възможността потребителски стимули в страна-членка да се финансират от общия бюджет. Чиновниците в МОСВ, подготвили програмата,
би трябвало добре да го знаят, но това е отделна тема. Въпросът е, че
правителството все още заявява воля да осъществи подобна субсидия –
алтернативата е да се потърси финансиране с бюджетни средства или
по някакъв друг начин, примерно с косвено подпомагане по линия на оперативна програма “Транспортна свързаност”. Правителството трябва да
намери начин, по който да вкара разходите за подпомагане на покупката
на електромобили в бюджета, така се работи в повечето държави в Европа, така че има откъде да бъде взет пример.
На фона на българската действителност, мерките за насърчаване на
използването на електромобили в някои страни са значителни [4]. Тъй
като първоначалната цена на електромобил с едно и също базово ниво
на оборудване и сходно като представяне задвижвание спрямо автомобил с ДВГ е по-висока, в някои от държавите е налице и ценова премия
при покупка на електромобил. В 17 от 27-те членки на ЕС в момента има
преки финансови стимули (субсидии) за покупка на електромобили, но те
се финансират основно от националните бюджети, а не от от оперативната програма за екология на ЕС. В девет други членки, вкл. България, се
предвижда някаква форма на данъчни отстъпки.
Така в Германия до края на 2025 г. важи правилото, че за електромобили с нетна цена под €40000 се полага бонус до €9000 (до €6000
през 2020 г.) и €6750 за PHEV, докато при тези над посочения праг
бонусът е €7500, €5625 за PHEV; електромобилите се освобождават
за 10 години от местен данък. В Австрия не се начислява ДДС върху
електромобили и автомобили с водородни горивни клетки, те са освободени и от местен данък, преките субсидии са €3000 за електромобил,
€1250 за PHEV, субсидията се полага само на автомобили с над 50
km пробег само на електричество и с цена до €60000. В Белгия: като
данъци в регионите Брюксел и Валония електромобилите се облагат с
минималната ставка при придобиване (€61.50) и с минималния местен
данък (€76 плюс 10% от местната ставка), в региона Фландрия елек27

тромобилите са освободени и от двата данъка, преки субсидии няма.
Във Франция при цена под €45000 бонусът е преки субсидии €7000 на
домакинство, а ако е между €45000 и €60000 бонусът е €3000, за юридически лица бонусът е €5000, при предаване за претопяване на стар
автомобил бонусът е до €5000 за домакинство, в зависимост от дохода, и €2500 за юридически лица. С най-големи бонуси спрямо средните
доходи се отличава Хърватия - €9333 при покупка на електромобил,
€5333 при покупка на PHEV, електромобилите са освободени от акциз,
както и от специалната екологична такса. В Чехия – електромобили
и хибриди с емисии под 50 g/km се освобождават от регистрационна
такса и получават специални номера, не плащат винетна такса и магистрални такси, преки субсидии няма. В Дания – електромобилите плащат само 40% от регистрационната такса, която е най-високата в цяла
Европа, и ползват данъчна отстъпка от 170000 крони (около €22000)
от облагаемата стойност на сделката, местният данък се определя от
емисиите въглероден диоксид, електромобилите плащат минималната
такса от 340 крони (около €46), преки субсидии няма. Във Финландия –
данъци: минимална ставка на ДДС и акциз за автомобили с нулеви емисии, собствениците ползват и отстъпка от дължимия данък общ доход
в размер до €170 месечно, преки субсидии €2000 евро при покупка на
електромобил на стойност до €50000 плюс още €2000 при предаване
за претопяване на стар автомобил. В Гърция – като преки субсидии се
възстановяват 15-20% (или до €6000) от цената на електромобила, а
при бракуване на стар автомобил над 10 години – допълнително €1000,
електромобилите са освободени от регистрационна такса, а PHEV плащат само 25% от нея, от местен данък са освободени автомобилите с
емисии въглероден диоксид под 122 g/км. В Унгария – електромобили
и PHEV се освобождават от ДДС, акциз и местен данък, преки субсидии €7350 за покупка на електромобил с цена до €32000 и €1500 при
цена между €32000 и €44000. В Ейре – няма отстъпки от ДДС и акциза, но електромобилите плащат минималната ставка на местния данък
(€120), а PHEV – намалена ставка (€140 годишно), преки субсидии до
€5000 при покупка на електромобил или на PHEV с емисии под 50 g/
km въглероден диоксид и минимум 50 km пробег само на ток. В Италия
– няма отстъпка от ДДС и регистрационни такси, електромобилите са
освободени от местен данък за първите пет години след регистрацията
си, след това плащат 25% от ставката, преки субсидии: при регистрация
на автомобил с емисии под 20 g/km въглероден диоксид собственикът
получава до €6000. В Латвия – преки субсидии няма, електромобилите
са освободени от регистрационна такса и ДДС, колите с парникови еми28

сии под 50 g/km въглероден диоксид не плащат местен данък. В Литва
– електромобилите са освободени от такси върху покупката, но само
при първата регистрация, не са освободени обаче от местен данък, преки субсидии: €5000 за нов електромобил и €1000 допълнително при
предаване на стар дизелов автомобил за скрап, Литва е единствената
страна в ЕС, която дава субсидия €2500 и за покупка на употребяван
електромобил, стига да не е произведен преди 2016 г. В Нидерландия
– автомобилите с нулеви емисии са освободени от такси върху придобиването и местни данъци, PHEV плащат половината от местния данък,
преки субсидии: сложна схема за субсидиране на физически лица при
покупка на малък или компактен електромобил, като сумите варират в
зависимост от множество показатели, включително професия и доход
на кандидата, отделна схема за лекотоварни автомобили и таксита. В
Полша – електромобилите и PHEV с двигател с обем до 2 литра са освободени от ДДС и акциз, поне до края на 2022 г., преки субсидии няма. В
Португалия – електромобилите са освободени от ДДС, акциз и местен
данък, преки субсидии: €3000 евро бонус за частни лица при покупка
на електромобил до €62500, компаниите получават €6000 бонус при
покупка на електромобил категория N1. В Румъния – няма отстъпки от
ДДС и акциз, чистите електромобили не плащат местен данък, преки
субсидии: €10000 за покупка на нов електромобил и €4250 за покупка на PHEV с емисии под 50 g/km въглероден диоксид, допълнително
€1250 при предаване за скрап на стар автомобил. В Словакия – електромобилите плащат минималната такса за регистрация от €33 и са
освободени от местен данък, преки субсидии няма. В Словения – автомобилите с емисии под 110 g/km въглероден диоксид плащат минималната ставка на ДДС (0.5%), но не са освободени от местен данък,
преки субсидии: €7500 евро за покупка на лек електромобил, €4500 за
лекотоварен електромобил, €4500 евро за PHEV. В Испания – автомобилите с емисии под 120 g/km въглероден диоксид са освободени от
специалната автомобилна такса, на Канарските острови всички коли с
алтернативно задвижване се освобождават от ДДС, в големите градове - Мадрид, Барселона, Сарагоса и Валенсия чистите електромобили
плащат само 25% от местния данък, преки субсидии: между €4500 и
€7000 за покупка на електромобил, между €2500 и €5000 за PHEV и
между €7000 и €9000 за електрически ван или камион, ако купувачът
е частно лице, като схемата е валидна до 2023 г. В Швеция – електромобили и хибриди плащат специална ниска ставка на пътния данък
360 крони (около €34), преки субсидии: 70000 крони (около €6570) за
покупка на електромобил, има и бонус при покупка на хибрид, но сумата
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зависи от емисиите му. Естония е единствената страна в ЕС, в която
няма нито данъчни, нито преки стимули за покупка на електрифицирани
автомобили. Като обобщение – примери могат да се вземат от много други страни, не непременно от най-богатите.
Зареждането на един електромобил основно зависи от това колко
в kWh е мощността на батерията му и посредством каква зарядна станция бива зареждан. В действителност, скоростта на зареждане е много
относителна, в зависимост от характеристиките на батерията на електромобила, допустимата мощност на зареждане и зарядната станция, но
със сигурност митът, че зареждането на електромобили е твърде бавно,
става все по-малко релевантен.
България се нарежда сред десетте страни от ЕС със средно под 1
зарядна станция на 100 km пътища, като показателят е 0.8 според данните на Европейската асоциация на производителите на автомобили
(European Automobile Manufacturers’ Association) [5]. Понастоящем разпределението им на територията на страната е изключително неравномерно. За да се подпомогне масовото въвеждане на електрически превозни
средства, регламент за алтернативните горива ще изисква от държавите
членки да гарантират, че места за електрическо зареждане ще бъдат инсталирани на всеки 60 km по основните магистрали. В страната ни има
общо 522 станции и така тя е сред петте страни с най-малък брой на своя
територия. По-слабо разпространение те имат в Литва, Гърция, Латвия,
Румъния. С най-добре развита инфраструктура за зареждане са Нидерландия, Люксембург, Германия (над 50000 бр.) и Франция. Нидерландия
има над 17 хиляди зарядни станции и това е 1/10 от целите, които там
си поставят, за да обезпечат електрическата мобилност. Къде има зарядни станции у нас – можем да открием в платформи като https://www.
plugshare.com/, https://vsichkotok.bg/, https://tesla.bg, https://new.abb.com/,
https://www.omv.bg/, https://evpoint.bg/ [13, 21, 22, 23, 24, 25]. Броят на зарядните станции към 2019 г. е коментиран в [26]. Освен това, не бива да
се забравя, че всеки един контакт е потенциално място за зареждане. За
момента в България няма портативни зарядни зареждащи ванове като
услуга, налична в други страни! Развитието на зарядната инфраструктура ще следва електромобилите. Същото бе и с изграждането на газстанциите, когато навлизаше масовото използване на газовите уредби при
бензиновите автомобили.
Ясно е, че една от основните причини електромобилите да не се
разпространяват и да увеличават броя си особено бързо у нас, е липсата на зарядни станции за тях. Но не като цяло, а неналичието им на
конкретни места. Такава инфраструктура тотално липсва в местата
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с най-голяма концентрация на живущи хора, респективно паркирани автомобили – жилищните квартали. А именно там появата на зарядни станции ще даде сериозен тласък на интереса към коли на ток.
Зареждането на електромобилите дори и в бъдеще, когато се очаква
да станат по-масови, се предвижда да става именно в или около дома
на собственика. Това става ясно не само от плановете за развитие на
зарядната инфраструктура, но и от анализите на редица експерти по
отношение на трансформацията на електроразпределителните мрежи
глобално. Неслучайно в редица документи и коментари се споменават
предизвикателствата пред собствениците на тези мрежи по отношение
на развитието на електромобилността, които ще трябва да инвестират
десетки милиони, за да адаптират мрежите си към нуждите на електромобилите от зарядни станции в жилищните райони, към очакваните
нови товари, особено през нощта, когато се очаква най-масово да се
зареждат електромобилите [8]. На 23.02.2022 г. бе подписан Меморандум от Електроенергийният системен оператор (ЕСО) и представители
на сектора: Националното сдружение на общините, браншовата камара на енергетиците, Българската асоциация “Електрически превозни
средства”, Индустриален клъстер “Електромобили” и Асоциацията на
собствениците на електромобили в България за изграждане на до 10
хил. зарядни станции в следващите 5 години.
Германският Клуб на немските автомобилисти ADAC (Allgemeiner
Deutscher Automobil-Club, най-голямата автомобилна асоциация в Европа, основана на 24 май 1903 г. в Щутгарт, Германия [27] е направила
сравнение между автомобили от един и същ клас и е установила, че при
отчитане на емисиите при производството на батерии и при генериране
на ток електромобил би постигнал еднакъв въглероден отпечатък след
127500 km и 8 години експлоатация спрямо еквивалент с бензинов двигател и след 219000 km или 16 години употреба спрямо дизелов. Емисиите
от електромобил биха били по-ниски от тези на автомобил с ДВГ едва
след посочените граници. Според проучване, проведено от Международния съвет за чист транспорт (International Council of Green Transport
– ICCT) [28], вредните емисии от целия жизнен цикъл на електромобила,
получени от добива на материали за производство, самото производство
и евентуалното им излизане от употреба, са с цели 66-69% по-малко, в
сравнение с тези от същия клас автомобил с ДВГ.
От 2021 г. в ЕС окончателно влязоха и новите правила, които предвиждат големи санкции за производителите, които надхвърлят средния
лимит на емисии на въглероден диоксид над 95 g/km. Нарушилите го компании трябва да плащат по €95 на всеки грам над тази граница, умноже31

ни по общия брой на пласираните от тях коли. Пред Guardian анализаторът от консултантската компания Jato Dynamics [6] Фелипе Муньос казва,
че за изключително кратко време производителите трябваше да се съобразят с промените и да пригодят производството си, и то при условие, че
по-мощните им автомобили с ДВГ са и далеч по-печеливши.
Ако се гледат продажбите за 2018 г., общите глоби щяха да са около
€32 млрд., т.к. средното ниво в ЕС е към 122 g/km. За сравнение, нова
кола в ЕС емитира средно 172 g/km през 2000 г. и 140 g/km през 2010 г.
Норвегия, световният лидер в употребата на електрически автомобили,
носи короната и за най-ниски емисии с 38.2 g/km (Норвегия не е членка на ЕС), докато България остава на незавидното последно място със
133 g/km. Германия, най-големият автомобилен пазар в Европа, е на 18-о
място със средно 113.6 g/km. Въпреки, че данните са временни и очакват потвърждение, със сигурност не може да очакваме, че последните
ще станат първи [29]. В момента световният първенец в електрическата
мобилност е Норвегия. Там делът на електрическите автомобили вече е
над 70% от продажбите на нови коли. Заедно с хибридните модели той е
над 80%, т.е. там до голяма степен споменатата по-горе трансформация
е почти приключила.
В същото време критиците на сектора са скептични към новите правила и казват, че индустрията е лобирала за улеснения, като тъй наречените суперкредити. От тях се възползват колите с емисии под 50 g/km,
т.е. всеки продаден електромобил се брои за две коли. Така автогигантите по-лесно покриват изискванията, макар средните им емисии все още
да са над допустимите лимити. Чиновниците от Брюксел обаче приемат
всеки електромобил за кола с нулеви емисии, без да се интересуват какъв произход е електричеството, с което те се зареждат. И освен това
приемат PHEV за нискоемисионни превозни средства, въпреки че ниските им емисии са факт, само когато те се зареждат редовно и се карат
максимално на ток. Но никой не следи за това. Проучване в Нидерландия
преди две години обаче показа, че 87% от купувачите на PHEV ги избират
само заради щедрите данъчни отстъпки, и след това никога не ги зареждат, карайки само на бензин.
Проблем с електрифицираните модели превозни средства е, че те не носят печалба. Главната причина е в батериите – тяхната себестойност падна
много, но все още остава твърде висока в сравнение с моделите с конвенционални двигатели. При това нито един автомобилен производител няма
добре развито собствено производство - батериите идват от китайски, японски и корейски доставчици, у които остава по-голямата част от печалбата.
Публична тайна е, че нито един производител все още не може да из32

влече от тях печалбата, която получава от кола с бензинов или дизелов
двигател.
Електромобилите са с по-висока първоначална цена и с по-ниски текущи разходи от тези с ДВГ. От гледна точка на потребителя са налице
три отделни вида разходи – първоначални, оперативни и за поддръжка.
Цената на придобиване на електромобил е по-висока, отколкото на автомобил с ДВГ, но разликата постепенно намалява. Освен това по-ниските
оперативни разходи компенсират в някаква степен цената. Наличието на
електрическо задвижване обаче прави дългосрочната поддръжка силно
зависима от живота на батерията и съответно от разходите за нейната
смяна, които са източник на несигурност. Между другото, полезно е първоначалната инвестиция в електромобил да бъде изчислена в лева за
киловат инсталирана мощност [30, 31].
Цената на батерията е около една трета и дори повече от цялата цена
на един днешен електромобил. Всички производители дават отделна и
по-дълга гаранция за батериите. В същото време, за да направят колите
си привлекателни и за по-дълги пътувания, те залагат на все по-бързо
зареждане. Доскоро най-бързите зарядни станции действаха при 50 kW.
Но новият Mercedes EQC може да се зарежда при 110 kW, Audi e-tron – и
при 150 kW, колкото предлагат европейските зарядни станции на Ionity
[32], а Tesla се готви да вдигне летвата още по-нагоре. Онова, което тези
производители признават само с половин уста, е, че редовното бързо зареждане унищожава батериите. Станции като тези на Ionity са по-скоро
за извънредни случаи, при дълги пътувания. Иначе разумният подход е
батерията да се зарежда бавно у дома. За продължителността на живота й има значение също доколко се зарежда и разрежда. Затова повечето производители не препоръчват зареждане над 80%, и разреждане
под 20%. При такъв подход една литиево-йонна батерия губи няколко
процента от капацитета си на година. По този начин може да прослужи
10 години, или до около 200000 km, преди капацитетът й да спадне дотолкова, че да не е подходяща за употреба в електромобил. Степентa нa
aмopтизaция на батериите зaвиси в голяма степен и от xаpaктеpистиките
на оxладителната система. В Tesla Model Ѕ, който имa вoднo oxлaждaнe,
бaтepиите гyбят пo 2.3% от кaпaцитeтa си гoдишнo. При aкyмyлатоpа на
Nіѕѕan Leaf, който има пасивно въздyшно аxлаждане, загyбите са 4.2% на
година. Иначе, при сегашния енергиен микс в Европа един електромобил
трябва да измине 70000 km, преди да неутрализира емисиите само от
производството на батерията си.
Предимствата на електромобилите, които оправдават по-високата
им цена, са по-високият въртящ момент и по-бързото ускорение, което се
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постига по-гладко и по-тихо. От друга страна ограничените възможности на батериите създават неудобства спрямо автомобилите, използващи
фосилни горива. Необходимото време за зареждане на батериите е повече, отколкото за напълване на резервоара с гориво, дори с най-съвременните технологии за това.
Електромобилите предлагат удобството да се зареждат в домашни
условия при наличие на съответната инфраструктура. Всъщност желанието за повишаване на пробега с едно зареждане частично компенсира спадащите разходи за батериите, т.к. при производството се влагат
такива с по-голям капацитет. Това повишава и необходимото време за
зареждане, като изисква нови технологии за ускоряването му. Електромобилите са перфектни за хора, които много рядко пътуват извън града
или страната и шофират изцяло на кратки разстояния из града, според
проведени изследвания 50 km e средният пробег на ден на хората в ЕС.
Електромобилите с малък пробег или тези, които са за градско ползване,
са само първият етап в развитието на електрическата мобилност. Тенденцията при всички производители в момента е към осигуряването на
по-голям пробег на електромобилите, така че в хоризонт до 5 години те
да могат да бъдат конкурентни по изминато разстояние с едно зареждане на класическите превозни средства с ДВГ [33]. До каква степен се
отчитат цените на електричеството обаче не е съвсем ясно. Проведени
изследвания показват, че използването на електромобили е по-скоро допълващо конвенционалните автомобили, отколкото заместващо. Оказва
се, че средният пробег на първите е значително по-малък и всъщност
е възможно повечето изчислителни модели поради това да надценяват
ползите от електромобилите.
Разходите за замяна на батерията са най-важните за електромобилите. Понастоящем те са около 250 лв. на kWh. Когато батерията на един
електромобил достигне края на жизнения си цикъл като такава, има 3
налични възможности: да бъде изхвърлена, да бъдат рециклирани ценните метали, използвани за създаването й, или да бъде сменено нейното предназначение. Батериите се изхвърлят, в случай че са повредени
или дефектни. Рециклират се, ако съдържат кобалт или никел, които са
сравнително редки и ценни метали. Батерии, които могат да имат втора експлоатация, имат 2 най-подходящи приложения. Единият вариант
е за осигуряване на резервен енергиен капацитет за поддържане на надеждността на електрозахранването в дадени комунални услуги при пониска цена чрез изместване на по-скъпи и по-малко ефективни активи
(например стари газови турбини). Друго приложение е за използване на
възможностите за оползотворяване на енергията чрез съхраняване на
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възобновяема енергия за използване в периоди на недостиг, като по този
начин се осигурява по-голяма гъвкавост и стабилност на мрежата. През
2025 г. батериите с втори живот се очаква да бъдат с 30-70% по-евтини
от новите в тези приложения, което значително ще стимулира тяхното
преизползване [16].
Електромобилите имат по-малко движещи се части, отколкото тези
с ДВГ – за сравнение в едно стандартно превозно средство има около
3500 части, докато в един електромобил има около 1000. В резултат от
това разходите за поддръжка следва да са по-ниски. Това би се отчело
от всеки рационално мислещ купувач. Кратката история на употреба на
електромобилите обаче не позволява да се прецени дали действително
е така, особено при по-стари екземпляри. Опитът показва, че електромобилите се използват значително по-малко от конвенционалните автомобили и пресмятането на разходите за поддръжка на изминат километър
може би бил по-коректен измерител отколкото на година.
Потребителите търсят електромобили, т.к. по този начин се считат
за по-отговорни към обществото и извличат полезност от даването на
добър пример за останалите. От друга страна новаторството поражда
несигурност относно възможността за препродажба, полезния живот на
батерията, разходите за замяната й с нова и евентуалния срок на поддръжка в бъдеще, ако моделът е спрян от производство [34].
Между другото, според изследване на британското издание What Car
[35] и изготвена статистика, сравняваща надеждността на автомобили
с различен тип задвижване (175 модела от 31 марки – бензин, дизел,
хибриди и електромобили) и разделени на две възрастови групи (до 5 години и между 5 и 20 години) се оказва, че предвид разходите и продължителността на ремонтите според 13000 собственици електромобилите
се оказват по-ненадеждни от конвенционалните автомобили с бензинов
двигател. Повече неизправности са открити в дизеловите автомобили,
като близо 25% от тях са получили повреда. Изненадващо следват електромобилите, като при тях по-старите модели се чупят с 5% по-малко от
новите. При бензиновите автомобили е точно обратното – старите се повреждат повече от новите. А най-малко са оплакванията от хибридите
на всякаква възраст – Табл. 1. От гледна точка на ремонтите, в най-добра позиция са собствениците на бензинови автомобили, които плащат
най-малко. Обратното се случва при електромобилите, т.к. са скъпи за
ремонт, най-дълго се ремонтират, като престоят в сервиз може да достигне до 2 седмици. При хибридите този период е не повече от седмица,
докато, ако има налични части, ремонтът на бензиновите и дизеловите
модели не отнема повече от ден.
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Табл. 1. Процент проблеми на автомобили с различен тип задвижване
Модели
До 5 години
От 5 до 20 години
Дизелови модели
24.7%
27.4%
Електромобили
20.2%
15.4%
Бензинови модели
16.7%
24.0%
Хибридни модели
13.9%
14.0%
Резултати от изследванията
Предложения за налични нови електромобили в България
Повечето компании производители планират или вече са тръгнали
към гамата си за предлагане на пазара. По-долу са представени някои
характеристики и цени на официално продавани в България към м. май
2022 г. нови електромобили. Подреждането е по азбучен ред на марките.
AUDI [36]
Марката Audi постепенно разширява гамата си от електрически автомобили e-tron и съвсем наскоро беше представен и най-достъпният модел
– новият кросоувър Audi Q4 e-tron.
AUDI e-tron
Eлектрическа мощност: 313 hp; Капацитет на батериите 95 kWh;
Разход на електроенергия: 22.5-26.2 kWh/100 km; Пробег: до 411 km;
Цена: 141001 лв.
AUDI Q4 35 e-tron
Eлектрическа мощност: 170 hp; Капацитет на батериите 55 kWh;
Разход на електроенергия: 17.1 kWh/100 km; Пробег: до 520 km; Цена:
92120 лв.
BMW [37]
BMW i3 (120 Ah)
Разход на електроенергия: 15.2–16.3 kWh/100 km; Комбиниран пробег:
до 359 km;
Цена на базов модел: от 78550 лв.
CITROEN [38]
ELECTRIC Feel
Максимална мощност: 136 hp/3700-10000 min-1;
Максимален въртящ момент: 250 Nm/3000 до 3700 min-1; Напрежение
на батерията: 400 V;
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Капацитет на батерията: 50 kWh; Разход на електроенергия: 16.0
kWh/100 km;
Пробег: до 349 km (WLTP); Цена: 67744 лв.
DACIA [39]
DACIA SPRING
Максимална мощност: 45 hp; Капацитет на батерията: 27.4 kWh; Максимален въртящ момент: 125 Nm; Пробег: 305 km градско/230 km извънградско; Цена: от 36700 лв.
FIAT [40, 41]
FIAT 500 Electric
Максимална мощност: 95 hp; Максимален въртящ момент: 220 Nm;
Капацитет на батерията: 21.3 kWh; Разход на електроенергия: 13.0
kWh/100 km;
Пробег: до 190 km (WLTP); Цена: n.a.
HONDA [42]
HONDA e
Максимална мощност: 136 hp; Максимален въртящ момент: 315 Nm;
Капацитет на батерията: 33.5 kWh; Разход на електроенергия: 17.2
kWh/100 km;
Пробег: до 222 km; Цена: 66990 лв.
HYUNDAI [43]
HYUNDAI KONA Electric 204 hp
Среден разход: 14.3 kWh/100 km; Пробег: до 449 km (WLTP);
Цени с включен ДДС:
Капацитет
39.2 kWh
64.0 kWh

Comfort
66870 лв.
73870 лв.

Exclusive
73170 лв.
80170 лв.

Premium
82283 лв.
89283 лв.

Между другото, Hyundai KONA през м.август 2020 г. постави световен рекорд по максимален пробег с едно зареждане сред серийни
електромобили, като измина 1026 km на пистата Lausitzring в североизточна Германия. Общото време на тестовете е 35 часа, като в тях
участваха 3 такива електромобила, изминали съответно 1018, 1024 и
1026 km без допълнително зареждане на акумулаторите. Оборудването е със стандартен комплект батерии с капацитет 64.0 kWh и стандартни гуми Nexen с ниско съпротивление. Разбира се, климатиците и
информационно-развлекателните системи са били изключени, с оглед
максимална икономия на енергия. Средната скорост е отчетена като
30 km/h.
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HYUNDAI IONIQ Electric Premier 120 hp
Среден разход: 11.5 kWh/100 km; Пробег: 280 km; Цена: от 69970 лв.
с ДДС
KIA [25, 44]
KIA NIRO EV
Модел/Двигател Мощност Батерия Пробег

Комбиниран разход Цена

NIRO EV 100 kW

136 hp

39 kWh

до 289 km 15.3 kWh/100 km

76990 лв.

NIRO EV 150 kW

204 hp

64 kWh

до 375 km 17.1 kWh/100 km

81990 лв.

KIA SOUL EV Comfort 2WD
Модел/Двигател Мощност Батерия

Пробег

Комбиниран разход Цена

SOUL EV 100 kW 136 hp

39.2 kWh до 230 km 17.0 kWh/100 km

77990 лв.

SOUL EV 150 kW 204 hp

64 kWh

89560 лв.

до 370 km 17.3 kWh/100 km

KIA EV6 Comfort
Модел/Двигател

Мощност

Батерия

Цена

EV6

RWD

170 hp

58 kWh

92800 лв.

EV6

RWD

228 hp

77.4 kWh

100000 лв.

пробег 528 km

разход 16.5 kWh/100 km

EV6

AWD

58 kWh

99800 лв.

234 hp

MAZDA [45]
MAZDA MX-30
Пропорциите на купето са впечатляващо модерни, а отварящите се
обратно на движението задни врати демонстрират смело кой всъщност
е основният конкурент на този модел – BMW i3. И в интериора си тази
MAZDA наподобява произведеното от рециклирани материали BMW i3, но
е с поне една степен по-луксозна с добавката на по-качествени пластмаси и кожа към екологичните тапицерии от водорасли.
Максимална мощност: 143 hp; Максимален въртящ момент: 270.9 Nm;
Капацитет на батерията 32 kWh/100 Ah; Напрежение на батерията:
355 V;
Консумация на електроенергия 17.8 kWh/100 km; Пробег: 265 km градско/200 km извънградско;
Цена: LAUNCH EDITION с еко бонус 12600 лв. с ДДС, на цена 64490
лв. с ДДС; еко бонус под формата на: 2 зарядни станции (за стенен монтаж 230/400 V и мобилна 230 V), допълнителни екстри и оборудване (порцелан металик трицветен, Android Auto/Car Play, навигация, аларма).
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MERCEDES-BENZ [46]
EQA 250
Комбиниран разход на енергия: 19.0-17.7 kWh/100 km; пробег WLTP:
426 km; Цена: 106560 лв.
EQB 300
Комбиниран разход на енергия: 19.2-18.1 kWh/100 km; пробег WLTP:
423 km; Цена: n.a.
EQC
пробег NEFZ: 370 km; Цена: 145350 лв.
EQV
Комбиниран разход на енергия: 29,4-28,1 kWh/100 km; пробег WLTP: 350 km;
Капацитет на акумулаторната батерия (полезен) 90 kWh; Цена: 159570 лв.
90 кВтч
EQE 350+
Максимална мощност: 292 hp; пробег WLTP: 654 km; Цена: 152400 лв.
EQS 450+
Максимална мощност: 523 hp; комбиниран разход на енергия: 19.815.6 kWh/100 km;
Пробег WLTP: 784 km (повече от Тesla Model S с пробег 610 km!);
Цена: 198600 лв.
MINI [47]
MINI ELECTRIC SE
Максимална мощност: 184 hp; Разход на електроенергия: 15.2-15.8
kWh/100 km;
Пробег WLTP: комбиниран 253 km, градско 296-313 km; Цена: 65550 лв.
NISSAN [48]
NISSAN черпи до голяма степен от историческия си опит с електрическото превозно средство Leaf, което за първи път се появи на пазара
през 2010 г. и оттогава са продадени повече от половин милион броя по
целия свят. Въпреки факта, че NISSAN Leaf наистина се оказа един от
най-продаваните електрически превозни средства на планетата за определен период от време, Япония все пак не е една от водещите страни в
областта на автомобилната електрификация [3].
NISSAN NEW LEAF Acenta
• Максимална мощност: 150 hp/3283-9795 min-1;
• Максимален въртящ момент: 320 Nm/0-3283 min-1
• Разход (WLTP): 19,4-20,6 kWh/100 km; Комбиниран пробег (WLTP):
270 km;
• Градски пробег (WLTP): 389 km; Цена: от 69090 лв.
• Максимална мощност 217 hp/4600-5800 min-1;
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• Максимален въртящ момент Нм 340 Nm/500-4000 min-1;
• Разход (WLTP) 18.5 kWh/100 km; Комбиниран пробег (WLTP) 385 km;
• Градски пробег (WLTP) 528 km; Цена: от 82900 лв.
OPEL [49]
CORSA - E
Максимална мощност: 136 hp/3700-10000 min-1;
Максимален въртящ момент: 260 Nm/3000-3700 min-1;
Напрежение на батерията: 400 V; Капацитет на батерията: 50 kWh;
Разход на електроенергия: 16.5-17.5 kWh/100 km; Пробег: до 337 km
(WLTP); Цена: от 64890 лв.
MOKKA-E
Максимална мощност: 136 hp/3700-10000 min-1;
Максимален въртящ момент: 260 Nm/3000-3700 min-1;
Напрежение на батерията: 400 V; Капацитет на батерията: 50 kWh;
Разход на електроенергия: 17.4-17.8 kWh/100 km; Пробег: до 324 km
(WLTP); Цена: от 69620 лв.
PEUGEOT [50]
Peugeot e-208
Максимална мощност: 136 hp/3700-10000 min-1;
Максимален въртящ момент: 250 Nm/3000-3700 min-1;
Напрежение на батерията: 400 V; Капацитет на батерията: 50 kWh;
Разход на електроенергия: 16.0 kWh/100 km; Пробег: до 362 km
(WLTP); Цена: от 63624 лв.
RENAULT [51]
RENAULT ZOE Equilibre
Максимална мощност: 108 hp; Батерия: 52 kWh батерия; Пробег (по
WLTP): до 395 km;
Цена: от 66040 лв.
RENAULT MEGAN E_TECH EV60
Максимална мощност: 220 hp; Батерия: 60 kWh батерия; Пробег (по
WLTP): до 369 km;
Разход на електроенергия: 15.3 kWh/100 km; Цена: от 74900 лв.
SKODA [52]
SKODA ENYAQ iV
Версия Батерия Мощност Въртящ момент Разход

kWh/100 km Пробег Цена

50

55 kWh

148 hp

220 Nm

n.a.

340 km

75980 лв.

60

62 kWh

180 hp

310 Nm

15.6-16.6 413 km

83750 лв.

80

82 kWh

204 hp

310 Nm

16.7-18.1 520 km

95960 лв.

80X,4x4 82 kWh

265 hp

n.a.

16.1

100520 лв.
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VOLKSWAGEN [53]
e-up!
Максимална мощност: 83 hp; Цена: от 48672 лв.
ID.3 Life
Максимална мощност: 204 hp; Капацитет на батерията: 58 kWh;
Разход на електроенергия: комбиниран 15.4–14.5 kWh/100 km; Цена:
от 87430 лв.
ID.4 Pro
Максимална мощност: 174 hp; Максимален въртящ момент: 162 Nm;
Капацитет на батерията: 77 kWh; Разход на електроенергия: комбиниран 16.9 kWh/100 km
Цена: от 92796 лв.
VOLVO [54]
Още до 2025 г. шведският премиум бранд има за цел 50% от продажбите им да са от изцяло електричеки автомобили, а останалите от
хибриди. До 2030 г. планират всеки продаван автомобил да бъде изцяло
електрически. VOLVO заема хуманна позиция към животните при разработването на електрическите си модели. Техните интериори ще бъдат
без кожен салон. Това решение е продиктувано от загриженост към негативното въздействие върху околната среда от страна на говедовъдството и обезлесяването на природата. Смята се, че добитъкът е отговорен
за 14% от глобалните емисии на парникови газове, като по-голямата част
идва от говедовъдството.
VOLVO C40 Recharge FWD
Максимална мощност: 231 hp; Максимален въртящ момент: 330 Nm;
Напрежение на батерията: 400 V; Капацитет на батерията: 78 kWh;
Разход на електроенергия: 18.2 kWh/100 km; Пробег: до 430 km
(WLTP) Цена: от 101897 лв.
JEEP, MITSUBISHI, SEAT, SUBARU, SUZUKI – в момента предлагат
само хибриди.
TOYOTA
Докато всички производители преминават към електромобили,
TOYOTA от дълго време преследваше водородната си мечта, произвеждайки същевременно и различен клас хибриди. „Не искаме да гледат на
нас като на производител на електрически автомобили, а като на въглеродно-неутрална компания“, казва заместник-председателят на TOYOTA
Шигеру Хаякава в интервю за информационна агенция Reuters. Той
сравнява технологичният избор, пред който е изправена автомобилната
индустрия, с надпреварата от края на 19-ти век, която противопостави
използването на постоянен ток срещу променлив ток. Залогът е голям.
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Дори и с подходяща горивна инфраструктура, все още не е построено
такова превозно средство, което може да се конкурира по цена, обхват
и експлоатационни разходи с конвенционалните бензинови автомобили
и електрическите коли. На 16.11.2021 г. на пистата Okayama International
главният изпълнителен директор Акио Тойода отказа да каже кога
TOYOTA може да пусне търговски автомобил с водороден двигател.
Между другото, в TOYOTA са изчислили, че ако Япония премине 100% на
електрически автомобили през 2035 г., страната ще се сблъска с огромен
дефицит в производството на ток. Лесно е да се мечтае, но създаването
на нови енергийни мощности е много скъпо нещо. Особено, ако трябва те
да са напълно зелени.
На 26.04.2022 г. бе обявено, че TOYOTA MOTOR официално е стъпва
на пазара на луксозни електромобили, представяйки кросоувъра LEXUS
RZ, чиито продажби ще стартират до края на годината. Това е първият
изцяло електрически модел на премиум-марката, която доскоро определено гледаше в различна посока. Докато много фирми скочиха смело в
електрическата надпревара, в TOYOTA (съответно и в LEXUS) предпочитаха да залагат на хибриди, но нещата се промениха. Технически LEXUS
RZ не превъзхожда конкуренцията - два електродвигателя (по един на
всяка ос) със съвкупна мощност 313 hp (204 hp на предна ос и 109 hp на
задната), батерия с капацитет 71.4 kWh и пробег над 360 km. Този компактен кросоувър дели една платформа със Subaru Solterra и TOYOTA bZ4X
и се очертава да съперничи на AUDI Q4 E-tron. Във всички случаи обаче,
навлизането на LEXUS на пазара на електрически превозни средства ще
засили сериозно конкуренцията.
Изненадващо нещата за TOYOTA се промениха напълно и на 12 май
2022 г. компанията обяви, че на 22 май т.г. започва европейските продажби на първия си масов електрически модел - кросоувъра със странен
индекс bZ4X (bZ означава отиване “отвъд нулата” – going “beyond Zero”)
[3]. Според автомобилния производител електрическият кросоувър bZ4X
може да измине 559 km с напълно заредена батерия. Началната му цена
е от 6 милиона йени ($47800) с включени данъци. Очаква се около 5000
души си купят bZ4X през първата фискална година. Новият автомобил ще
бъде наличен в Европа, Китай и Северна Америка.
Очевидно в концерна разбраха, че хибридните им автомобили, които
наистина са много добри, няма да останат дълго време основен избор
на потребителите дори в Япония, т.к. световната автомобилна индустрия
върви по-бързо от очакваното в посока на пълната електрификация. Всеки производител трябва да има голяма гама електромобили, която да
предлага на пазара. Според компанията това е първият етап по пътя към
42

новата цел – до 2030 г. да се постигнат глобални продажби на 30 модела
електромобила TOYOTA от 3.5 милиона единици, като от тях поне 1 млн.
трябва да се падат на Lexus.
В TOYOTA мислят, че колкото повече батерии се добавят, за да се
увеличи пробегът, толкова по-голямо, по-тежко и по-скъпо става едно
превозно средство, което е безспорен факт. Важно според компанията
е, че това, към което трябва да сме задълбочени и много внимателни е
енергийната ефективност. Важното е до каква степен може да се увеличи общата енергийна ефективност на превозното средство, с други думи
колко по-малко енергия е необходимо на превозното средство, за да работи. Точно това е технологията, която TOYOTA усъвършенства повече
от 30 години. Полагайки всичките си усилия във всички аспекти на това,
се стремят към енергийна ефективност от 125 Wh/km.
Светът става все по-разнообразен. Хората са все по-уверени в избора си да водят свободен и приятен начин на живот. В TOYOTA вярват, че
наистина добрите продукти създават нови изживявания за клиента, подобрявайки избрания от тях начин на живот. От тази гледна точка всеки
електромобил трябва да бъде уникален и специален. В тази разнообразна
и неизследвана ера е важно гъвкаво да се променят видът и количеството на произвежданите продукти, като същевременно се следят пазарните
тенденции. Бързото адаптиране към промените в бъдещето е по-важно
от опитите да се предскаже бъдещето, което е несигурно [55].
Tesla
Tesla е големият доминант в света на електромобилите. Компанията
продава около 2 на всеки 3 електромобила в САЩ, а изпълнителният й
директор Илон Мъск е с нетно състояние от над 300 милиарда долара
към м. май 2022 г. Най-близките до България магазини и официални cеpвизни центpове на Tesla cе намиpат в Авcтpия и Италия. Амеpиканcката
компания имаше планове да навлезе в Източна Евpопа и на Балканите,
но пандемията от коpонавиpyc забави плановете.
По-долу са представени някои характеристики на моделите на Tesla,
както и обявени цени в Гърция и Румъния [56].
Tesla Model Y Standard Range 2022
Rear-wheel drive; Капацитет на батерията: 75 kWh; Цена в Гърция и
Румъния: US$41990
Tesla Model 3 Standard Range Plus 2022
Rear Wheel Drive; Максимална мощност: 283 hp;
Цена в Гърция: US$41990, Цена в Румъния: RON 175960 (US$43990)
Тesla Model S Long Range AWD 2022 (седан)
Максимална мощност: 670 hp; Цена в Гърция и Румъния: US$94990
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Tesla Model X Standard Range plus AWD 2022 (кросовър)
Максимална мощност: 670 hp; Капацитет на батерията: 100.0 kWh;
Цена в Гърция: US$99990, Цена в Румъния: RON 419960 (US$104990)
FORD [56, 57]
FORD Mustang Mach-E SR RWD 2022
Rear-Wheel Drive; Максимална мощност: 269 hp;
Капацитет на батерията: 68 kWh; Разход на електроенергия: 20.6
kWh/100 km (комбиниран)
Пробег: до 48 0 km; Цена в Гърция, Румъния и САЩ: $49100
POLESTAR [25, 56]
Polestar е бранд под шапката на Volvo, който е насочен към производството в заводи в Китай на хибриди и електромобили.
POLESTAR 2 Single Motor 2022
Максимална мощност: 231 hp; Капацитет на батерията: 72.5 kWh;
Разход на електроенергия: 18.8 kWh/100 km (комбиниран); Пробег: до
231 km;
Цена в Гърция и Румъния: US$45900
Възможни за закупуване употребявани електромобили в България
Струва ли си покупката на електромобил втора ръка?
Поради технологичния напредък и непрекъснато разширяващата се
гама е лесно потребителят да се обърка. Нашето сравнение отговаря на
най-често задаваните въпроси по темата и тенденциите по отношение
на цените при употребяваните електромобили. Според анализ на DAT,
организацията, предлагаща професионална оценка на цената на вашия автомобил в сайта на AUTO BILD България, остатъчната стойност
на тригодишен електрически автомобил към момента възлиза едва на
50.7% от първоначалната му цена. В същото време автомобили с бензинов или дизелов двигател държат по-стабилна цена на старо – 55.8% за
бензиновите и 53.1% за дизеловите. Иначе, като обща глобална оценка,
всеки нов автомобил губи 30% от стойността си още при покупката [58].
Експертите препоръчват при покупка на употребяван електромобил той
по възможност да разполага с опция за многофазно и бързо зареждане.
В синхрон с капацитета на батерията се увеличава или респективно
намалява възможният пробег. Заинтересованите да си купят употребяван електромобил тук трябва да бъдат готови на компромиси, особено при
по-стари екземпляри. Животът на тяговата акумулаторна батерия е значително по-кратък в сравнение с бензинов или дизелов агрегат. Двигателите
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с вътрешно горене са конструирани да изминават поне 250000 km, докато
при електрическите автомобили производителите залагат едва на 150000
km в калкулациите. Приблизително на такъв пробег отговаря и обещаната
гаранция за 80-85% остатъчен капацитет на батерията. Така например, при
употребяван Smart, който с нов акумулатор има пробег от 130 km, пробегът
му вече ще бъде максимум 100 km. През студените зимни месеци дори още
по-малък. Ако и възможностите за зареждане на автомобила са по-ограничени, подобни модели стават почти непродаваеми.
Експерти са на мнение, че въпреки първоначалния скептицизъм в
практиката вече е доказано, че при коректно третиране на батериите
според предписанията те определено са издръжливи на натоварване.
С други думи страховете за бързо износване и честа повреда на акумулаторите вследствие на употребата им са напълно неоснователни. При
нормална експлоатация капацитетът на батериите спада плавно. Единствено бързото зареждане и разреждане натоварват акумулаторите [58].
Печеливши от актуалната пазарна ситуация са основно хората, които
се интересуват от компактни електромобили. Става дума за модели като
RENAULT ZOE, BMW i3 или NISSAN Leaf. В много от случаите в Европа
клиентът само наема батерията, с което попада в комфортната ситуация
да не носи отговорност за нея, т.к. тя си остава собственост на производителя. Ако акумулаторът отслабне твърде много, той трябва да бъде
сменен за сметка на производителя.
Междувременно пазарът за електромобили втора ръка в Европа е доста наситен, така че търсещите изгодни оферти определено могат да се натъкнат на доста атрактивни предложения.
С особено добри шансове са хората, които имат готовност да преглътнат
намаления пробег на по-стария акумулатор и имат възможност да зареждат новата си придобивка у дома. При тези предпоставки в момента с
малко пари може да се включите активно в атрактивната електрическа
мобилност.
Автомобилният пазар в България е на употребяваните автомобили с всякакъв тип задвижващи двигатели. Основният критерий при
тях е цената, като се купуват основно модели до 10000 лв. Над 100 са
предложенията за употребявани електромобили Tesla у нас. Най-търсени
са HYUNDAI KONA, BMW i3, NISSAN Leaf, т.е. не най-висок клас пътнически превозни средства [59].
По-долу в Табл. 2 са представени някои данни и цени на продавани
в България към м. май 2022 г. употребявани електромобили. Ползвана е
информация от Интернет източници [60, 61, 62, 63]. Подреждането е по
азбучен ред на марките.
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MAZDA
MERCEDESBENZ

JAGUAR
KIA

DACIA
FIAT
FORD
HONDA
HYUNDAI

CHEVROLET
CITROEN

Bolt
C-Zero
C4
Berlingo-e
Spring
500e
Mustang Mach-E
Electric Advance
Ionic
Kona
I-Pace S
Niro
Soul
MX-30e
EQA
EQC
EQS
EQV

E-tronSportback
E-tron S
E-tron GT
E-tron Q4
i3
i3s
ix

AUDI

BMW

Модел

Марка

2017÷2019
2014÷2018
2021÷2022
2021÷2022
2021÷2022
2016÷2022
2021÷2022
2021÷2021
2017÷2022
2018÷2021
2019÷2022
2016÷2021
2016÷2018
2020÷2021
2020÷2021
2020÷2022
2021÷2022
2020÷2021

Година на производство
2019÷2021
2020÷2021
2021÷2022
2021÷2022
2014÷2021
2018÷2021
2021÷2022
87025
51166
1466
12
470
22504
7005
4496
40000
150000
4598
102500
60150
3000
8500
12700
9500
9200

Пробег
(среден)
40750
5400
11300
1500
63000
55000
2300
40900
13800
65745
64100
35990
26999
87680
52099
30999
28900
130 000
27999
38000
47980
85000
117347
266680
122680

Минимална
цена
118000
162500
174068
113680
24 600
52 999
140 000
55555
22500
77500
64700
41999
74321
149000
69990
80800
77900
168000
79000
38000
67300
129900
185000
365300
149500

48227
17400
60390
64400
38994
50 660
118340
61044
60399
53400
149000
53000
38000
57640
107450
151173
315990
136090

Максимална цена Средна
цена
174000
146000
171980
166500
244478
209273
157700
135690
76500
57250
89900
71449
239980
189990

Табл. 2. Данни и цени на продавани в България към м. май 2022 г. употребявани електромобили

2
3
4
2
3
12
4
4
14
42
5
10
2
11
20
20
36
8

14
13
15
12
61
10
18

Брой

47

VOLVO

VW

TESLA

SMART

SKODA

PORSCHE
RENAULT

PEUGEOT

OPEL

MINI
MITSUBISHI
NISSAN

Cooper S
i-Miev
e-NV200
Leaf
Corsa e
Mokka e
208e
iOn
2008e
PanameraTaycan
Fluence
Zoe
Kangoo
Twingo
Citigo
Enyaq
Forfour
Fortwo
3
S
X
Y
e-Golf
ID.3
ID.4
e-up
Jetta Electro
XC40Recharge

2020÷2021
2011÷2011
2010÷2019
2011÷2021
2020
2021÷2022
2021
2012
2021÷2022
2020÷2021
2012÷2014
2013÷2021
2013
2006÷2021
2012÷2020
2021
2017÷2020
2012÷2022
2019÷2021
2013÷2019
2016÷2022
2020÷2021
2015÷2020
2020÷2021
2021÷2022
2014÷2021
2019÷2020
2021

8975
91686
110650
77500
135445
6000
–
78500
273
6850
66000
49400
53200
50000
65000
9900
31000
35000
49500
77500
46000
15176
51000
21500
2433
35000
10000
54000

55900
9999
6500
14900
47899
55000
–
11400
74900
219900
13999
7000
14500
5400
5800
48900
24800
5500
64750
58777
119000
78000
31790
65999
88999
23800
42000
118000

73900
13500
58000
70000
50999
79000
68900
11700
77900
297000
15999
53600
16900
35900
36600
108900
56719
59300
136712
249000
245795
135000
48500
85300
106900
117000
46000
123000

64900
11749
32250
42450
49449
67000
–
11550
76400
258000
14999
30300
15700
22200
12299
78900
40759
21000
100731
153888
181397
106000
80290
75649
97949
30400
44000
120000

4
3
11
30
2
5
1
2
3
3
4
22
5
3
19
2
20
12
25
56
31
6
8
6
3
8
2
4

На фиг. 2 е представен личният електромобил на първия автор –
PEUGEOT iOn (2012).

Фиг. 2. Личен електромобил на първия автор.

Заключение
По отношение на новите електромобили – най-добрите засега,
всеки с преимущества в различна сфера, са:
–– Най-добро представяне: TESLA Model S P100D – ускорение до 100
km/h за 2.5 s, може да измине 500 km с едно зареждане;
–– Най-луксозен: BMW i3;
–– Най-достъпен: NISSAN Leaf – добра цена за нов електромобил и тя
не е за сметка на екстрите, пробегът е увеличен до 240 km;
–– Най-добър кросоувър/SUV (много желани напоследък като излъчване, по неизвестни причини): KIA Soul EV – може да мине до 150 km с
едно зареждане
По отношение на употребяваните електромобили – в общи линии важат особеностите при закупуване на конвенционален автомобил
с ДВГ, с отчитане на спецификите и разликите, като винаги са възможни
неприятни изненади.
Обикновено купувачите не разбират ясно стойността на притежаването на автомобил или електромобил – те гледат само обявената цена.
Най-често по време на гаранционния период на нови превозни средства
единственият експлоатационен разход ще е за зареждане.
България значително изостава от другите европейски страни по отношение на използването на екологични и безопасни превозни средства
и към настоящия момент автопаркът в нашата държава е стар – морално
и физически.
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Все по-ясно се очертава тенденцията за електрическото бъдеще на
автомобилите в Европа. Този тласък ще дойде и у нас, просто е въпрос
на няколко години, както и на финансови възможности. Всеки електромобил преедставлява невероятна комбинация от ефективност, динамика,
производителност и използваемост. Точно това е нужно, дори е идеално
за градска среда.
В тази връзка е необходимо популяризиране – примерно възможност
желаещите да участват в организиран тест-драйв и демонстрации, за да
усетят следващото ниво на мобилност.
Електромобилите са бъдещето на автомобилната индустрия, а продажбите им са най-сигурният белег кога това бъдеще ще се превърне в
настояще. Затова и не само анализаторите, но и много обикновени хора
следят изкъсо продажбите на електромобили. Наложително е продължение на възприетата линия за постигане на по-висока енергоефективност.
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Резюме
В своята многовековна история човечеството никога не е било толкова зависимо от електрическата енергия както сега. Това поставя на
изпитание интелектуалния потенциал на световната инженерна мисъл
да се предложат ефективни решения на нововъзникващите технически
и икономически проблеми, свързани с подобряване на генерирането,
преобразуването, съхранението, преноса и разпределението, и което
е особено важно,с крайното потребление на електрическата енергия.
Стремежът към повишаване на равнището на технологиите в тези направления,и пряко и косвено, намалява разходите за производство и
потребление на енергията, съдейства за смекчаване на вредните последици произтичащи от замърсяванията на околната среда, и което е
от съществено значение за националната електроенергийна система
- подобрява се нейната надеждност и устойчивост. В този аспект са
предлаганите от изследователския екип на международния проект,
иновативни решения с фокус върху подобряване на тези технологии,
което беше водещата цел на проекта. В Проекта „FLEXITRANSTORE“се акцентира върху иновациите,предлагат се решения и механизми,
които позволяват да навлязат гъвкави услуги на свободният пазар на
електроенергия, да се решатмного неизследвани мрежови въпроси,
свързани с подобряване на интеграцията на ВЕИ и единния енергиен
пазар.
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Abstract
In its centuries-long history, humanity has never been so dependent on electricity as it is now. This challenges the intellectual potential of world engineering thought to offer effective solutions to emerging technical and economic
problems related to improving the generation, conversion, storage, transmission and distribution, and most importantly, the final consumption of electricity.
Striving to increase the level of technology in these areas, both directly and
indirectly, reduces the cost of production and consumption of energy, helps to
mitigate the harmful effects of environmental pollution, and which is essential
for the electricity system - improves its reliability and durability. In this aspect
are the innovative solutions offered by the research team of the international
project, with a focus on improving these technologies, which was the main
goal of the project. The FLEXITRANSTORE project focuses on innovation, proposes solutions and mechanisms that allow flexible services to enter the free
electricity market, solve many unexplored network issues related to improving
the integration of RES and the single energy market.
Въведение
В литературата гъвкавостта се дефинира с помощта на две категории - гъвкавост при планиране и оперативна гъвкавост. Изследванията
и разработките в проекта са посветени основно на оперативната гъвкавост. Гъвкавостта при планиране се отнася главно до дългосрочно планиране, свързано с проектирането на преносна система [2]. От друга страна,
оперативната гъвкавост е свързана с генериращите източници и с нейната реакция в реално време при промени в мощността чрез оптимизирано
управление [3]. Поради трансграничната свързаността на енергийните
системи, се използва и терминът „експортирана гъвкавост“. Този термин
определя оперативната гъвкавост, която може да се предложи на съседна мрежа чрез свързващите точки [4]. Дефиницията за гъвкавостта
„способност на системата да разгръща ресурсите си, за да отговори на
промените в нетното натоварване“ [5] се приема за водеща при дефинирането й като категория. За да се изпълни условието за гъвкавост на
енергийните системи е необходимо те да разполагат с адекватни ресурси и оптимизирано управление [1]. В този смисъл, електроенергийната
система (ЕЕС) може да се приеме за гъвкава, ако в рамките на ясно
дефинирани икономически граници е в състояние да реагира адекватно
на колебанията в търсенето и предлагането. Електроенергийната система(ЕЕС) може да се приеме за гъвкава, и ако в рамките на зададени
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икономически граници е в състояние да реагира бързо на големи колебания в търсенето и предлагането. Това включва както планирани, така
и непредвидени отклонения, например спада, когато търсенето намалява, и увеличение когато търсенето нараства. Гъвкавостта е полезна за
енергийната система, като позволява увеличаване на възобновяемите
енергийни източници. По отношение на ниско въглеродната икономика,
гъвкавата система е тази, която може едновременно да „усвоява“ големи
количества променлива електроенергия и да “изхвърля” излишъка, при
това рентабилно. Гъвкавата система е изгодна за енергийната система,
тъй като тя гарантира адекватност на доставките в случаите, когато производство на енергия от ВЕИ е недостатъчно, независимо дали дадено
събитие е планирано или не.
Проектът FLEXITRANSTORE еинтегрирана платформа за повишаване на гъвкавостта в интелигентни преносни мрежи със системи за
съхранение на енергия и увеличен дял на ВЕИ, финансиран по програма
на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020
и по-конкретно в направление демонстрация на системна интеграция с
интелигентна преносна мрежа и технологии за съхранение с нарастващ
дял на възобновяемите енергийни източници. Общият бюджет е 21,7 млн.
евро, като безвъзмездната помощ е 17 млн. евро.Участници в проекта
са: European Dynamics Belgium (ED) Belgium, Institute of Communication and
Computer Systems (ICCS) Greece, Technical University of Sofia (TUS) Bulgaria,
University of Cyprus (UCY) Cyprus, Budapesti Muszakies Gazdasagtudomanyi
Egyetem (BME) Hungary, Fundacion Universidad Loyola Andalucia (LUA)
Spain, EMAX Belgium, Wing Computer Group SRL (WING) Romania, Abengoa
Innovacion Sociedad Anonima (ABG) Spain, Jema Energy SA (JEMA) Spain,
General Electric Deutschland Holding GMBH (GEGR) Germany, Ge Energy
Products France SNC (GEF) France, Schneider Electric Espana SA (SCHN)
Spain, Smart Wire Grid Europe Limited (SWE) Ireland, C&G Zastopanje (C&G)
Slovenia, Svetovanje in Inzeniring DOO (STER) Croatia, Studio Elektronike
Rijeka DOO, Software Company EOOD(SC) Bulgaria, Independent Power
Transmission Operator SA (IPTO) Greece, ElektroenergienSistemen Operator
EAD (ESO) Bulgaria, Diacheiristis Systimatos Metaforas (CTSO) Cyprus, Centro
de Investigacaoem Energiaren - State Grid Sa (NESTER) Portugal, Operatori
Sistemitte Transmetimitost–Shoqeri Anonime (OST) Albania, CEZ Distribution
Bulgaria AD (CEZ) Bulgaria, Elektro Ljubljana Podjetje Zadistribucijo Elektricne
Energije D.D. (ELJ) Slovenia, Archi Ilektrismou Kyprou (EAC) Cyprus, Blgarska
Nezavisima Energijna Borsa EAD (IBEX) Bulgaria, VPP Energy EromuUzemeltetoes Kereskedelmi Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag (VPP)
Hungary, Rythmistiki Archi Energeias Kyprou (CERA) Cyprus.
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Представената статия е организирана както следва. В следващата
секция са представени целите и задачите на проекта и структурата на
консорциума. По-нататък са описани и представени резултатите от работата по проекта и практически реализуемите решения, с които се отговаря на предизвикателствата за интегрирането на по-голям дял ВЕИ.
Статията завършва със заключение, където се подчертава важността от
реализацията на проекта за изпълнението на референтния сценарий на
ЕС и Европейската комисия, където се предвижда делът на възобновяемите енергийни източници да достигне 50%.
Цели и задачи на проекта
Целта, която е поставена в проекта FLEXITRANSTORE е постигната- предложени са практически реализуеми решения, с които се отговаря
на предизвикателствата за интегрирането на по-голям дял ВЕИ в общата електроенергийна система, така и чрез повишаване на гъвкавостта
на енергийната система да се достигне планираната цел от 15% между
системна свързаност. Реализирането на тази цел стана възможно с използването на технологии, разгърнати на различни нива на енергийната
система, разработване на платформа, чиято работа е оптимизирана с
алгоритми, които използват реални данните от ЕЕС. Резултатите от тази
платформа разширяват информираността на потребителя, като същевременно захранват с данни свободният пазар на електрическа енергия.Този
подход подпомага, от една страна,по-доброто и по-ефективното използване на енергията, и от друга създаване на нови бизнес модели за енергийния пазар. Нещо повече, в рамките на проекта „FLEXITRANSTORE“ са
разработени методи и инструменти, пазарни стратегии и бизнес модели
за системна интеграция на интелигентни технологии за предаване и съхранение за различни участници в ЕЕС.
При реализацията на проекта са изградени много демонстрационни
тестови системи за валидиране на резултатите, по-значимите от които са:
• Изграждане на система за съхранение на енергията в подстанция
(Кипър);
• Изграждане на система за съхранение на енергията произведена
от ветрогенератори (Северна част на Гърция);
• Динамично управление на въздушни линии (Унгария, Словения,
България);
• Изграждане на устройства за управление на енергията (Южна
България, Южна Гърция);
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• Пазар на електрическа енергия (България, Кипър);
• Изграждане на активна подстанция за създаване на по-ефективна
и устойчива мрежа (Виртуална лаборатория в Испания);
• Система за съхранение на енергия от множество генериращи източници (Белгия);
• Управление на генериращи източници с използване на системни
стабилизатори на мощност (Белгия).
Успехите на проекта „FLEXITRANSTORE“ се дължат на добрата екипна структура на партньорите участващи в изследователския консорциум. Екипът в проекта „FLEXITRANSTORE“ е съчетание от специалисти с
високи професионални компетенции, които са необходими за изпълнение на демонстрационни проекти, разработване на софтуер и методологии, съобразени с потребителските изисквания, с отчитане на правни
и етични аспекти на предлаганите решения в изследователския проект,
оценка и осигуряване на условия за бъдещо производство и комерсиализация на разработените продукти [6-30]. По този начин консорциумът
„FLEXITRANSTORE“обхваща и предлага решения свързани с многостранните аспекти от създаваща стойност верига. Консорциумът покрива всички изследователски области, включени в проекта„FLEXITRANSTORE“
(енергийни системи, преносни и разпределителни мрежи, системи за съхранение на енергия, контрол и автоматизация и т.н).
Екипът в проекта „FLEXITRANSTORE“ е добре балансиран, допълващ
се, транснационален, мултидисциплинарен. Използва се опитът на партньорите от предишно сътрудничество за постигане на целите на проекта.
В проекта„FLEXITRANSTORE“ са обединени 28 партньора от тринадесет
различни държави-членки на ЕС (Белгия, Гърция, България, Кипър, Унгария, Испания, Португалия, Германия, Франция, Ирландия, Румъния, Словения и Хърватия) и една асоциирана държава (Албания).
Консорциумът е добре балансиран и по отношение на: 1) секторно
представителство и 2) умения и фокус на партньорите. В проекта участват 5 оператора на преносни системи (IPTO, ESO, CTSO, NESTER и OST),
3 оператора на разпределителни системи (EAC, CEZ и ELJ), 5 водещи
производители на оборудване за енергийни системи (ABG, GEGR, GEF,
SCHN и JEMA), 3 производители на специализирани компоненти (SWE,
C&G, STER), 3 доставчици на услуги (EMAX, WING и VPP) и 2 компании
за разработка на софтуер (ED и SC), плюс 5 изследователски партньори
(ICCS, TUS, UCY, BME и LUA).
Постигнати резултати в рамките на проект “FLEXITRANSTORE”
В работен пакет 1 основната цел се дефинира като поемане на задължение проектът да се изпълни в рамките на бюджета, в определения
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времеви диапазон ида се постигнат планираните резултати. Тази цел е
постигната като е осигурено ползотворно и ефективно сътрудничество
между партньорите, коректно администриране и контрол на проекта,
управление на риска, справяне с проблеми и осигуряване на високо качество на изпълнение на различните управленски нива.
В работен пакет 2 се анализира и оценява гъвкавостта от гледна точка на предизвикателствата пред региона на Югоизточна Европа (ЮИЕ).
Разработена е подробна методология, за проучване на изискванията за
гъвкавост и ресурси във времевите рамки за балансиране (до 36 часа) и
планиране на системата (месеци до години). Предложен е стратегически
инструмент за използване на технически и пазарни иновации за подобряване на гъвкавостта на мрежата. Разработената методология е приложена в преносните системи на Гърция, България и Кипър. Академичните
партньори са с водеща роля в този работен пакет, работейки в тясно сътрудничество с националните оператори на преносни мрежи, оператори
на разпределителни мрежи, регулаторни органи и доставчици на услуги.
В работен пакет 3 е разработен модел за подобрен дизайн на пазара,
фокусиращ се върху интегрирането на възобновяемите енергийни източници, насърчаването на регионалното сътрудничество за ускоряване на
дейностите по свързване на пазара в региона на ЮИЕ (включително създаването на либерализиран пазар на електроенергия в Кипър). Екипът в
проекта „FLEXITRANSTORE“ се фокусира върху подобряване пазара на
електроенергия, като се включва възможността за търгуване на гъвкавост.Това помага за облекчаване на вътрешните проблеми с претоварването между мрежите на регионите на ЮИЕ. което допринася за подобряване на наличния между зонов капацитет в региона. Разработени са нови
бизнес модели за участниците на пазара и за операторите на преносни
системи/разпределителни мрежи, включващи услуги за гъвкавост. Така
се разширяват възможностите на Европа да постигне лидерство в областта на възобновяемите енергийни източници.
В рамките на работата по работен пакет 4 е предложен подход за
ефективно управлението на данни за интегриране на методите и инструментите, разработени в работен пакет 2 (използва се стимулационна
платформа за оценка на гъвкавостта). Разработени са интерфейсите
между инструментите за симулация и методите, разработени за различните демонстрационни пакети, така че да се използват предимствата им
като стратегически алтернативи за подобряване на гъвкавостта на мрежата.
В работен пакет 5 е разработен тестов проект на активен разпределителен възел (ADN) за гъвкавост и взаимодействие между преносната
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и разпределителната мрежи. Тестовия проект е изграден в електрическата система на Кипър, като чрез него се управлява активно мощността
към преносната мрежа. Демонстрационната площадка е изградена на
подстанция Athienou (132/11kV) в южната част на острова, където има
голямо търсене през лятото и производството на електроенергия от ВЕИ,
на ниво разпределение е значително.
В работен пакет 6 е изградена система за съхранение на електрическа енергия, която подпомага ефективното използване на произведената
от вятърен парк в Северна Гърция електроенергия. Демонстрацията се
състои от система за съхранение на енергия от батерии (BESS) и персонализиран контролер, базиран на концепцията за ADN. В този случай се
насърчават подобряването на дела на енергията от ВЕИ, подадена към
електрическата мрежа, като същевременно се поддържа високо ниво на
надеждност и стабилност.
В работен пакет 7 се предлага нов метод за динамична оценка на натоварването на електрическите мрежи за повишаване на надеждността
както на разпределителните, така и на преносните мрежи, особено при
непредвидими (дори екстремни) метеорологични условия. Изградени са
две демонстрации. Първата демонстрация е в електрическата мрежа на
Electro Ljubljana (ELJ). Втората демонстрация е в България в подстация
„Модерно предградие“ на ЛВН 110 kV „Теменуга“ и ЛВН 110 kV „Минзухар“, върху които е анализирана ефективността на методите за изчисляване на динамичното натораване на линията – Dynamic Line Rating (DLR).
Инсталирани са четири сензора за наблюдение на линии от различни производители и три метеорологични станции. Изследванията показват, че
всички метеорологични станции работят с повече от 90% надеждност,
докато в словенската демонстрация надеждността на метеорологичната
станция надхвърля 95%. За надеждността на DLR сензорите резултатите
са между 50% и 98%. Средното увеличение на капацитета на ЛВН по време на демонстрационния период и наличие на обледяване е 26,6%. При
реализацията на DLR системата e изградена и подсистема за откриване
на лед, за която е разработен модел в рамките на работен пакет 4. За
реализацията на DLR системата е използвано оборудване инсталирано в
близост до електропроводите, като сензори за наблюдение и метеорологични станции, които извършват изчисления в реално време. В рамките
на изследванията по работния пакет се моделира състоянието на линията за ден напред – също и от гледна точка на преносния капацитет и условията на заледяване, като се използват общодостъпни метеорологични
данни. Внедрена е система за управление на мрежата и за управление
на преносния капацитет, като се следи действителното състояние на ли58

нията и в случай на обледяване се предупреждава системният оператор.
Изградената система за управление позволява използване на електропровода при контролирани условия.
В работен пакет 8 се интегрира усъвършенствана технология на
Smart Wires Ireland и се демонстрира как се повишава гъвкавостта, чрез
управление на енергийните потоци. Това води до облекчаване на претоварванията в мрежи с присъединени много мощности от ВЕИ и по този
начин се увеличава капацитета за пренос на мрежата. Тази технология
е реализирана на мобилни платформи (Power Guardian), които се свързват въздушните електропроводи и е тествана на две площадки. Първата
демонстрационна площадка е в района на Пелопонес в Южна Гърция,
където има голямо производство на електроенергия от ВЕИ и претоварване в мрежа 150 kV. Втората демонстрационна площадка е в районa
подстанция „Добрич“ и въздушна линия 110 kW, където поради многото
свързани ВЕИ също настъват сериозни претоварвания.
В работен пакет 9 се добавя възможността за търгуване на гъвкавост на свободният пазар на електрическа енергия. Демонстрира се
функционирането на разработения пазарен дизайн (от Работен пакет 3)
и платформата за електронен пазар (от Работен пакет 4), както за търговците на пазара, така и за системните оператори. Демонстрацията работи на фиктивен пазар (в България и Кипър) успоредно с действащия
в момента реален пазар. Пазарните участници, участващи в проекта,
участват и в демонстрацията като дават поръчка под формата на нови
продукти за енергия и гъвкавост по отношение на собствените си параметри. По същия начин, участващите в проекта системни оператори дават
заявки за гъвкавост, необходима за тяхната дейност по управление на
мрежата. Предложеният подход осигурява намаляване на разходите за
участниците на пазара. Като фиктивен пазар, участниците събират опит
как да изразят пазарната си позиция в новата пазарна структура, за да
достигнат оптимални финансови параметри.
В работен пакет 10 се тестват: а) услугите за регулиране и управление
на мощността, предоставяни от активни подстанции, интегриращи съхранение на енергия за подобряване на взаимодействието на преносната
и разпределителната мрежа, както и за подобряване на стабилността и
надеждността на мрежата, б) интересът от интегриране на системи за
съхранение на енергия с иновативни функции за управление в междусистемна подстанция на ВЕЦ, за да се подобри нейното регулиране, както
и стабилността и надеждността на преносната мрежа. Проектирано и
внедрено е иновативно съоръжение, предназначено за разработване на
усъвършенствани системи за управление на активни подстанции, използ59

ващи виртуална лабораторна среда за демонстриране на работата на
активните подстанции в демонстрационните места на Работни пакети 5
и 6 чрез оценка на ефективността на техните функционалности и услуги.
В работен пакет 11 се обективизират предимствата от интегрирането
на системи за съхранение на енергия на място при електроцентралите.
Големите мощности за съхранение на енергия помагат за по-добрата интеграция на възобновяемата енергия. Успоредно с това, съхранението на
енергия е уникално решение за разрешаване на определени технически
предизвикателства, особено когато става въпрос за много кратко време
за реакция. В рамките на проекта от GEF е разработена нова иновативна
технология PI-BESS,.
В работен пакет 12 се предлага разширено управление за мониторинг
в реално време, на нискочестотните колебания в мрежата. Фокусът е върху разработването и демонстрирането на усъвършенствано и адаптивно
управление за конвенционални синхронни генератори. Това се постига
чрез разработването на абстрактен мрежов модел, включващ показатели, които са подходящи за по-гъвкаво управление на генераторите. Така
се постига възможност за предварителен поглед върху това как мрежата
ще реагира на определени събития и по този начин се предоставят нови
инструменти и услуги за управление. В мрежата на ЕСО на линия 220
kV „Медникарево“ в подстанция Марица Изток и в Коген-Загоре в Стара Загора са инсталирани устройства за наблюдение на нискочестотни
колебания. Електроцентралата Коген-Загоре е когенерационна централа
за производство на топлинна и електрическа енергия. Разполага с два
генератора по 3 MW всеки, като централата е свързана към преносната
мрежа на България, и е диспечирана от ЕСО. На единия от синхронните
генератор на централата в рамките на проекта е инсталиран PSS - Power
System Stabilizer.
Получените резултати от изследванията в рамките на този работен
пакет показват потенциала за мониторинг в реално време, на нискочестотните колебания, които съществуват естествено в енергийните системи
поради електромеханичните взаимодействия между генераторите. Те са
анализирани, за да се подчертае важността на наблюдение и контролиране на критични трептения в честотния диапазон от 0,2-2 Hz. Създаден
е алгоритъм за прогнозиране който може да се използва за повишаване
на надеждността на енергийната система, като същевременно допринася
за подобряване на гъвкавостта, ефективността и устойчивостта на системата. Реална демонстрация на предложеният алгоритъм в хибридна
симулационна среда е извършена в Белгия и в Коген-Загоре в Стара Загора, България.
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В работен пакет 13 се оценяват резултатите от пилотните демонстрационни проекти. Очертани са постигнатите предимствата за гъвкавостта на системата от всички пилотни проекти, засягащи всеки ресурс за
гъвкавост (реакция на търсенето, подобрени операции, производство на
електроенергия, пазарен режим, мрежова инфраструктура). Този опит
е принос към инструментариума за оценка на гъвкавостта към работен
пакет 4 за оценка на въздействието върху индексите на гъвкавост в региона на ЮИЕ, като са използвани тези иновационни стратегии в по-голям
мащаб (анализ на стратегическо ниво на задача 2.5). Тази оценка на демонстрационните резултати се разглежда като допълнително проучване
към оценката на гъвкавостта в региона на ЮИЕ на задача 2.6. Разгледана е също възможностите за мащабируемост, репликативност и възпроизводимост на ниво ЕС. Под мащабируемостта се разбира способността
на една система да променя мащаба си, за да отговори на нарастващия
обем генериращи източници. За разлика от това, репликативността означава свойството на системата да бъде дублирана на друго място или
време.
В работен пакет 14 се оценява въздействието на резултатите от проекта върху икономиката на страните от ЕС. Резултатите от направените
проучванияса предоставени на изследователската общност, публичния
сектор и индустрията. Така се осигурява комерсиализацията и приемането на бизнес моделите и иновативните технологии предложени в проекта
„FLEXITRANSTORE“. Чрез създадените бизнес модели и установените
връзки със заинтересованите страни, се осигурява добра разпознаваемост на проекта, което е предпоставка за стимулиране разработването
на стандарти и политики на национално и международно ниво. В рамките
на работният пакет широко са популизирни постигнатите резултати, като
са разкрити интересни интердисциплинарни връзки с други значими за
ЕС и извън него проекти.
Заключение
Проектът „FLEXITRANSTORE“ стимулира процеса на изграждане на
интелигентна паневропейска преносна мрежа с висока гъвкавост и високи нива на взаимосвързаност, която е в състояние да поеме динамично нарастващия обем от електроенергия, произведена от възобновяеми
енергийни източници. В този еволюционен процес съществена е ролята
на интелигентните мрежови технологии, иновативните технологии за
съхранение на енергия и новите подходи към управление на електроенергийната системата и пазара на едро. Така се подпомага изпълнението
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на референтния сценарий на ЕС и Европейската комисия, където се предвижда делът на възобновяемите енергийни източници да достигне 50%.
Потенциалния сценарий до 2050 г. предложен от Европейската комисия е
делът на ВЕИ в потребяваната електроенергия, да достигне 97%.
Практическата реализация на проекта „FLEXITRANSTORE“ позволява да се увеличат възобновяемите източници в електроенергийните системи със 100% и да се насърчи нарастването на трансграничните потоци
на електроенергия, като се използва валоризацията на услугите за гъвкавост. В проекта „FLEXITRANSTORE“ се използва национален и регионален подход. Актуална е необходимостта от интегриране на националните
пазари, особено в региона на ЮИЕ.
Проектът „FLEXITRANSTORE“ е насочен към подобряване на гъвкавостта на мрежата. В него се предлагат ефективни решения за облекчаване на перманентно възникващите вътрешни проблеми свързани
с претоварванията, например като се разработват подходящи пазарни
механизми, както и чрез разработване на иновативни системи за съхранение на енергията. Реализираните в рамките на проекта решения облекчават процеса на регулиране на енергията от ВЕИ, чиито дял непрекъснато нараства.
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ПРИЛАГАНЕ НА ТРАНСМУТАЦИЯТА КАТО МЕТОД ЗА ПОВИШАВАНЕ
НА ЗАЩИТАТА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДЕЛЯЩИ СЕ
МАТЕРИАЛИ ПРИ РЕАКТОРИТЕ НА ТОПЛИННИ НЕУТРОНИ
Костадин Зашев, Калин Филипов

TRANSMUTATION AS A METHOD FOR ENHANCING THERMAL
NUCLEAR POWER REACTORS PROLIFERATION RESISTANCE
Kostadin Zashev, Kalin Filipov
In addition to reliable and safe operation one of the main requirements to
nuclear power energy sector is to ensure the high level of proliferation resistance. This is possible with the implementation of a set of administrative
and technical measures at all stages of the nuclear fuel cycle. In this study
are considered the possibilities for increasing the proliferation resistance of
thermal nuclear power reactors through a process of one-stage or two-stage
transmutation of minor actinides in stand-alone fuel campaigns. Calculations
of the isotopic compositions of spent nuclear fuels in different configurations
of nuclear fuel cycles have been performed using the SCALE computer code.
The contribution of transmutation processes in reducing the risk of proliferation of nuclear materials has been assessed.
Въведение
Едно от основните изисквания към ядрената енергетика, наред с надеждната и безопасна експлоатация, е осигуряването на сигурна защита
от разпространение на ядрени материали. Това е възможно само при изпълнението на комплекс от административни и организационно-технически мерки на всички нива и на всички етапи от ядрения горивен цикъл. В
настоящето изследване са разгледани възможностите за повишаване на
устойчивостта от разпространение на ядрени материали, добити от отработени ядрени горива на енергийни реактори на топлинни неутрони, чрез
процес на едноетапна или двуетапна трансмутация на минорни актиниди
в самостоятелни горивни кампании. Чрез софтуерният продукт SCALE [2,
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3] са извършени пресмятания на изотопните състави на отработени ядрени горива в различни конфигурации на ядрените горивни цикли. Оценен
е приносът на трансмутационните процеси по отношение на намаляване
на риска от разпространение на ядрени материали, както са оценени потенциални негативни изменения в остатъчното топлоотделяне и спонтанните неутронни потоци.
Увеличаване на устойчивостта от разпространение на ядрени материали чрез прилагане на подход за редуциране на минорни актиниди
Един от основните подходи, които биха могли да осигурят надеждна защита на ядрените горивни цикли от разпространение на делящи се
материали [1, 5], е изгарянето на трансурановите елементи в ядрени реактори с относително голяма мощност и голяма стойност на достиганата
дълбочина на изгаряне [5, 6, 7]. В настоящето изследване е извършен
софтуерен експеримент за оценка на възможностите за рециклиране на
минорни актиниди чрез двуетапна и едноетапна схема на трансмутация
(една и две пълни горивни кампании) с цел увеличаване на устойчивостта
от разпространение на ядрени материали за неграждански цели. Рециклирането на минорни актиниди е извършено в два модела на реактори на
топлинни неутрони: модел на двуетапно рециклиране на минорни актиниди, генерирани при работата на реактори тип ВВЕР-1000, чрез изгаряне
в активната зона на кипящи реактори тип BWR GE (10x10-8) и модел на
едноетапно рециклиране на отработено ядрено гориво от реактори тип
ВВЕР-1000 в реактори тип CANDU. Разгледаните два модела притежават
предимство в сравнение с редица други изследвани модели по отношение на получените резултати за трансмутационния потенциал на минорни
актиниди.
В Таблица 1 са показани характеристиките на плутониевите изотопи,
генерирани в отработеното ядрено гориво на реактори ВВЕР-1000 при
нормална горивна кампания (без рециклиране на минорни актиниди).
Двете основни характеристики – остатъчно топлоотделяне и спонтанен
неутронен поток на плутониевата смес в отработеното ядрено гориво се
отразява пряко върху устойчивостта срещу разпространение на ядрени
материали. В таблицата е показано и дяловото разпределение на изотопите, допринасящи за увеличаване на топлоотделянето и неутронните
емисии в плутониевите смеси. В Таблица 2 и Таблица 3 са показани характеристиките на плутониевите изотопи, генерирани в отработеното ядрено гориво след двуетапна трансмутационна схема на минорни актиниди
от реактори ВВЕР-1000 в реактори BWR GE (10x10-8) и при едноетапна
трансмутационна схема на отработено ядрено гориво от реактори ВВЕР1000 в реактори тип CANDU. След анализиране на изотопните състави на
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отработените ядрени горива е направено сравнение между остатъчното
топлоотделяне и спонтанните неутронни емисии на нормална и трансмутационна горивна кампании. Резултатите са показани на Фигура 1 и Фигура 2.
Таблица 1. Основни характеристики на плутониеви изотопи, генерирани при нормална горивна кампания на реактори тип ВВЕР-1000
ВВЕР-1000 Нормална горивна кампания
Дял

маса на Pu Остатъчно
Спонтанен неутроизотоп, kg топлоотделяне нен поток

%

863.5

W/kg

W/дял

Pu238

3.15%

27.2

560

15231.5 2600000

7.07E+07

Pu239

51.30% 442.9

1.9

841.6

22

9.74E+03

Pu240

25.02% 216.0

6.8

1469.1

910000

1.97E+08

Pu241

12.00% 103.6

4.2

435.2

49

5.08E+03

Pu242

8.53%

0.2

14.7

1700000

1.25E+08

Спонтанни неутронни емисии на плутониевата смес, n/kg/s

4.55E+05

Pu изотопи

73.7

Остатъчно топлоотделяне
на плутониевата смес, W/kg
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n/kg/s

дял/s

20.8

Таблица 2. Основни характеристики на плутониеви изотoпи, генерирани при двуетапна трансмутационна кампания на минорни актиниди
от реактори тип ВВЕР-1000 в кипящи реактори тип BWR GE (10x10-8)
ВВЕР-1000 в BWR (10x10-8) Двуетапна трансмутация
Pu изотопи

Pu238
Pu239
Pu240
Pu241

Дял

маса на Pu Остатъчно
изотоп, kg топлоотделяне

Спонтанен неутронен поток

%

894.1

W/kg

W/дял

n/kg/s

5.13%

45.9

560

25686.3

2600000 1.2E+08

51.71% 462.3

1.9

878.5

22

1.0E+04

27.78% 248.4

6.8

1689.0

910000

2.3E+08

9.12%

4.2

342.5

49

4.0E+03

0.2

11.2

1700000 9.5E+07

81.5

6.26% 56.0
Pu242
Остатъчно топлоотделяне
на плутониевата смес, W/kg

дял/s

32.0

Спонтанни неутронни емисии на плутониевата смес, n/kg/s

4.93E+05
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Таблица 3. Основни характеристики на плутониеви изотoпи, генерирани при едноетапна трансмутационна кампания на ОЯГ от реактори
тип ВВЕР-1000 в реактори тип CANDU
ВВЕР-1000 в CANDU Едноетапна трансмутация
Pu
изотопи
Pu238
Pu239
Pu240
Pu241

Дял

маса на Pu Остатъчно
Спонтанен неутроизотоп, kg топлоотделяне нен поток

%

894.1

W/kg

W/дял

5.50%

37.1

560

20779.7 2600000

9.65E+07

34.76% 234.5

1.9

445.6

22

5.16E+03

34.27% 231.2

6.8

1572.2

910000

2.10E+08

8.65%

4.2

245.1

49

2.86E+03

58.4

n/kg/s

дял/s

16.83% 113.5
0.2
22.7
1700000 1.93E+08
Pu242
Остатъчно топлоотделяне
34.2
на плутониевата смес, W/kg
Спонтанни неутронни емисии на плутониевата смес, n/
7.41E+05
kg/s
Трансмутацията на минорни актиниди, получени от отработеното ядрено гориво на реактори от типа ВВЕР-1000 в реактори кипящи реактори
BWR (10x10-8) и в реактори CANDU води до повишение в стойността на
топлоотделянето съответно с 54% (BWR) и 64% (CANDU) (Фигура 5-12),
което се дължи основнo на увеличението на дяла на Pu-238 и до повишение на спонтанните неутронни емисии съответно с 8.3% (BWR) и 63%
(CANDU) (Фигура 5-13). Увеличението на спонтанните неутронни емисии
и при двата варианта се дължи основнo на увеличението на дяла на Pu240, като в първия се понижава количеството на другия голям неутронен
емитер – Pu-242, докато при реакторите CANDU съществува увеличение
на дяла на Pu-242 с 54%, което в комбинация със увеличението от 7% на
Pu-240 води до крайно по-големите спонтанни неутронни емисиии.
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Фигура 1. Остатъчно топлоотделяне на плутониевата смес преди и след
рециклиране на минорни актиниди в моделите ВВЕР-1000 в BWR и ВВЕР1000 в CANDU

Фигура 2. Спонтанни неутронни емисии на плутониевата смес преди и след
рециклиране на минорни актиниди в моделите ВВЕР-1000 в BWR и ВВЕР1000 в CANDU
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Алтернативен метод за разпределение на топлинна
енергия в многофамилни жилищни сгради с вътрешни
отоплителни инсталации от ‘вертикален‘ тип чрез
решаване на задачата за потокоразпределение
Емануил Зъбов
Heat energy repartition alternative method in houshold
buildings equiped by vertical heating instalations via flow
distribution approach
Emanuil Zabov
An alternative to the Methodology for share distribution of heat energy in
buildings - condominiums, Annex to Article 61, paragraph 1 of the “Ordinance
on heat supply” № E-RD-04-1 / 12.04.2020, analytical approach for heat
distribution in multifamily residential buildings. The main advantages of its
application are the achievement of high accuracy in determining the amounts
of heat energy emitted by the radiators and the amount of energy dissipated
by the so-called. building installation due to the use of objectively measurable
physical quantities and analytical apparatus based entirely on the nature of
the ongoing physical processes of heat transfer and flow distribution. Another
benefit is that the method is invariant to the type, manufacturer and remote
communication protocol of measurement devices, except its accuracy class.
1. Въведение
В началото на развитието на топлоснабдителните системи, използващи централно регулиране на отдаваната от топлоизточниците топлинна
мощност за отопление и подготовка на битова гореща вода (БГВ) в условията на планова икономика, ниски цени на първичните енергоносители,
респективно услугата, и възприемане на централизираното топлоснабдяване по-скоро като социална функция на държавата, отколкото като
самостоятелно съществуваща стопанска дейност, разпределението на
доставяната топлинна енергия между домакинствата се осъществяваше
на база регистрирания отопляем обем на техните имоти.
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С навлизането на пазарните принципи, поскъпването на горивата и услугата и ограничаването на държавната намеса изключително до упражняване на регулаторна дейност, както и увеличаването на свободата на клиентите да определят обема на желаните от тях комунални услуги, точното
определяне на количеството изразходвана от всяко домакинство топлинна
енергия, респективно на техните задължения към доставчика се превърна
в предизвикателство. Предизвикателство не само от гледна точка на избор
на технически средства, но и за формиране и утвърждаване на изчислителен апарат, който гарантира удовлетворяване на множество критерии.
2. Алтернативен метод за разпределение на консумираната топлина
енергия в многофамилни жилищни сгради чрез решаване на задачата за потокоразпределение
Предлаганият метод се основава на измерване на разхода през отоплителните тела в имотите на домакинствата и измерване на общия разход на топлоносител през вътрешната отоплителна инсталация (ВОИ),
което в оптималния случай се извършва с контролен топломер за съответния отчетен период.
За прилагане на метода е необходимо да бъдат набавени следните
обективно измерими входни данни:
• Геометрични и топлотехнически данни за всички тръбопроводни
участъци от ВОИ;
• Данни за всички отоплителни тела присъединени към ВОИ, включващи мощност при изчислителни условия (според документацията на производителя) и начин на свързване;
• Топология на ВОИ.
2.1 Определяне на количеството топлинна енергия за разпределение и температурния режим на работа на вътрешната отоплителна
инсталация
Определя се количеството топлинна енергия за разпределение в
сградата, kWh, като от стойността на отчета на главния топломер се
приспаднат загубите в абонатната станция , добави разхода на топлинна енергия свързан с допълването на ВОИ (където това се извършва с
мрежова вода) и се извърши корекция с количества ‘служебна енергия’ ,
съгласно утвърдената методика1.
(1) Qr = Qhm + Qfw - b.Qssl ± Qoe, kWh
76

Определят се средните за периода стойности на температурата на
топлоносителя на входа и изхода на ВОИ Tihi,1 и Tihi,2, °С, съгласно показанията на контролния топломер.
2.2 Общо количество топлинна енергия за подготовка на битова гореща вода
Разходът на топлинна енергия за подготовка на битова гореща вода
се формира от два независими по своята физическа същност фактора:
• разход на битова гореща вода от домакинствата;
• топлинни загуби от излъчване в общите части на сградата, където
са разположени елементите на инсталацията за битова гореща вода.
Поради мястото на формиране на топлинните загуби от излъчване
на инсталацията за битово горещо водоснабдяване, а именно общите части, то техният размер категорично участва в общия топлинен
баланс на сградата. Докато през неотоплителния (летния) период, когато отоплителната инсталация не работи, размерът на загубите от
излъчване на инсталацията за битово горещо водоснабдяване следва да бъде относим към разхода на битова гореща вода и съответно
пропорционално разпределен към домакинствата, съгласно изразходваните от тях количества. През отоплителния период загубите от излъчване на инсталацията за битово горещо водоснабдяване следва
да бъдат отнесени към отоплението на сградата и да бъдат пропорционално разпределени към домакинствата, подобно на разходите за
‘сградна инсталация‘, разпределени според отопляемия обем на имотите по проект.
Основания за горното твърдение са:
• Една и съща физическа природа на формиране на разхода на топлинна енергия от излъчване на елементите на системата за битово горещо водоснабдяване и елементите на сградната инсталация (вътрешна
отоплителна инсталация);
• Системата за битово горещо водоснабдяване и ВОИ са неделима
част от инсталациите на сградите, обект на собственост, пропорционално
разпределена в идеални части спрямо площта на имотите в сградата;
• Системата за битово горещо водоснабдяване и ВОИ се намират
във физическите граници, във вътрешния обем на сградите, и излъчваната при тяхната работа топлинна енергия участва пропорционално на
отопляемия обем/площ, в топлинния баланс, респективно отоплението,
на всеки отделен имот.
Това налага два различни подхода, основаващи се на физически из77

мерими величини, гарантиращи обективно, спрямо режима на работа на
инсталациите, и справедливо разпределяне на разходите за битова гореща вода между клиентите в сгради-етажна собственост.
2.2.1 Отоплителен период
Определя се количеството топлинна енергия, изразходвана за подгряване на битовата гореща вода, на база количеството изразходвана
вода според отчета на общия водомер. Това е водомера, монтиран на
входа на подгревателя за битова гореща вода.
(2) Qhw =

Ghw.p.cp.(thw - tcw)
3600

, kWh

където:
Ghw – общо количество гореща вода, изразходвано в сградата, през
отчетния период, съгласно общия водомер за битова гореща
вода, m3;
thw– средна стойност на температурата на битовата гореща вода на
изхода от подгревателя, при липса на измервания се приема
55.00, °C, през отчетния период, °C;
tcw– средна стойност на температурата на студената вода, при липса
на измервания се приема температурата на почвата на дълбочина 1.25, m (стойността се предоставя от НИМХ), през отчетния
период, °C;
cp – специфичен топлинен капацитет на водата при средна температура (thw + tcw ) /2, kJ/kg°K;
p – плътност на водата при средна температура thw + tcw /2, kg/m3;
Стойностите на специфичният топлинен капацитет и плътността, и
се определят посредством интерполация от таблични данни за термодинамичните характеристики на вода под състояние на насищане при налягане от 1.00, bar. Или от регресионни зависимости върху същите таблични
данни, с коефициент на множествена корелация .
2.2.2 Неотоплителен период
През неотоплителния период цялото количество енергия за разпределение се отнася към подготовката на битова гореща вода и се разпределя между домакинствата пропорционално на разхода, отчетен по
индивидуалните им водомери.
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2.3 Количество енергия за отопление
Количеството топлинна енергия за отопление в сградата е енергията
излъчена от сградната инсталация и отоплителните тела в общите части
и имотите на клиентите. Определя се според показанията на контролния
топломер на ВОИ, , kWh, наличието му е оптимално решение. Разбира се
има възможност контролния топломер да бъде заменен от други измервателни устройства, което ще облекчи финансово цялостното решение.
2.4 Количество енергия излъчено от тръбните участъци на вътрешната отоплителна инсталация и температури на входа и изхода на
всяко отоплително тяло.
На база отчетите на разходите на топлоносител през присъединените към ВОИ отоплителни тела се определят разходите на топлоносител
за всеки тръбен участък. В общия случай ВОИ има лъчева структура и
задачата за определяне на разходите на топлоносител е относително
лека. Когато ВОИ има сложна кръгова структура се налага използването на специализиран софтуер за съставяне на граф-модел и решаване
на задачата. Използването на съществуващите софтуерни инструменти
като TERMIS Schneider, SSL Sincal Siemens и други е необосновано скъпо,
тъй като предоставят широка функционалност, надхвърляща обхвата и
сложността на настоящата задача.
Сравнява се сумарния разход на топлоносител през отоплителните
тела с този отчетен от контролния топломер.
n
(3) ∆Ght = Ght - ∑i=1 Gi, m3
В случай на пълен отчет на разходомерите на отоплителните тела се
извършва следващата корекция в разходите им.
G
(4) Gi = Gi + n i
∆Ght, m3
∑i=1 Gi
Ако има отоплителни тела без отчетени разходомери за периода, то
стойността на се разпределя пропорционално на тяхната мощност при
изчислителни условия.
Чрез средните стойности за периода на отчитане на стойностите на
Tihi,1 и Tihi,2, °С от т.2.1, температури на входа и изхода на ВОИ и коригираните според израз (х+1) разходи се определят температурите във всички
възли, начало/край на тръбопроводните участъци и количеството на излъчената от тях топлинна енергия. Това се извършва, чрез решаване на
система от две уравнения включваща уравнението на енергийния баланс
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и уравнението изразяващо закона на Фурие в цилиндрични координати с
неизвестни количеството на излъчената топлинна енергия Qihi,j и температурата в края на всеки участък.
Определя се енергията излъчена от тръбните участъци на ВОИ.
m
(5) Qihi = ∑j=1Qihi,j, kWh
В края на изчислението се получават температурите на входа и изхода на всяко отоплително тяло, ti,1 и ti,2, °C.
2.5 Количество топлинна енергия излъчено от сградните инсталации
Количеството енергия излъчено от сградните инсталации е сумата
от енергията излъчена от системата за битова гореща вода и тръбните
участъци на вътрешната отоплителна инсталация. Или това количеството енергия за разпределение, редуцирано с енергията излъчена от отоплителните тела и енергия за битова гореща вода.
(6) Qinst = Qr - Qrd - Qhw, kWh
2.6 Количество топлинна енергия отдадено от отоплителните тела
Количеството топлина енергия отдадена i-тото отоплително тяло се
определя според следващия израз.
G c p (t - t )
(7) Qrd,i = i p i,1 i,2 , kWh
3600
Възможно е определяне на количеството топлинна енергия отдадено
от отоплителното тяло и посредством използване на мощността при изчислителни условия, съгласно БДС EN 834:2013.
2.7 Общо количество енергия за един клиент (домакинство)
Общото количеството на топлинната енергия, разпределена към едно
домакинство през отоплителния сезон (период) се формира като сума от
разпределената енергия за битова гореща вода, енергията за отопление
на имота и енергията, излъчена от инсталациите и отоплителните тела
разположени в общите части на сградата.
p

(8) Qhh,k = ∑i=1Qrd,i +
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Ghw,k
Ghw

Qhw +

vk
v

,Qinst +

vk
v

m

∑i=1Qrd,i

където:
vk – отопляем обем, или дял от общите части на k-тото домакинство,
m3/(-);
V – отопляем обем на сградата по проект, общи части, m3/(1);
m – брой на отоплителните тела в общите части, -/;
p – брой отоплителни тела в имота на k-тото домакинство, -;
3. Заключение
Представеният алтернативен метод е приложим при всяка структура
на ВОИ, но има особена стойност при инсталации, в които е невъзможно
измерването на количеството изразходвана топлинна енергия от домакинствата в натурални единици. Сред предимствата му могат да бъдат
изброени:
• Точност, дължаща се на уравненията на енергийния баланс за всяко отоплително тяло;
• Обективност, обоснована върху обозрим набор от входни данни,
чиято стойност може да бъде контролирана от домакинствата;
• Инвариантност по отношение на измервателните уреди, разходомери, по отношение на модел и производител, с изключение на клас на
точност;
• Използване на стандартни разходомери за отчитане на разхода
на вода (водомери) с много по-ниска цена от използваните към момента
средства за дялово разпределение;
• Инвариантност по отношение на изчислителна мощност, конструкция, начин на свързване и монтаж на отоплителните тела;
• Точно, аналитично, определяне на количеството излъчена енергия
от сградните инсталации;
• Физически обосновано, справедливо, разпределение на енергията
излъчена от инсталацията за битова гореща вода през отоплителния и
неотоплителния период;
• Възможност за алгоритмизация и извършване на напълно автоматизирани пресмятания;
• Възможност за използване на smart metering системи и СКАДА системи на ниво абонатна станция;
• Увеличаване на честотата на извършваните отчети (walk by, ARM)
и разпределение на енергия, с цел подобряване на качеството на услугата и достъпност на резултатите през клиентски портал за домакинствата
с цел планиране на разходите и прозрачност на услугата;
Като основен недостатък на метода може да се изтъкне големия
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обем от подготвителна работа, продиктувано от необходимостта от подробни данни за структурата геометричните характеристики и топлотехническите характеристики на използваните материали във ВОИ. Също
познаване на предназначението на помещенията, през които преминават
тръбните участъци на ВОИ.
В момента се разработва софтуерен инструмент, който предоставя
възможност за решаване на задачите за потокоразпределение в сложни
кръгови хидравлични системи каквато са ВОИ. Предвиден е лек и удобен
интерфейс, както и възможност за универсален по формат вход за данни. Разработката е в довършителна фаза, предстои функционален тест.
Предвижда се софтуерът да предоставя WEB базирана услуга в областта на инженерните пресмятания, безплатна за образователни и научни
цели. До края на 2022 се предвижда тест на метода и анализ на получените резултати върху реален обект – многофамилна жилищна сграда.
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ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2022
Моделно изследване на горивния процес след газовата
горелка, инсталирана на котли ПК-38-4
Никола Байкалов, Васил Раденков

MODEL STUDY OF THE COMBUSTION OF NATURAL GAS AND
COMBUSTION AIR OF THE OUTPUT OF THE GAS BURNER INSTALLED
ON BOILERS PK-38-4
Nikola Baykalov, Vasil Radenkov
Abstract: This report draws attention to the aerodynamic and combustion
model of gas burners. The ratio of air and fuel is studied to obtain the optimum
gas-air mixture in order to achieve the maximum efficiency of the gas burner
during the start-up of boilers at TPP “Maritsa East 2” EAD. Last but not least,
attention is paid to the low content of nitrogen oxides in the products of combustion.
Keywords: steam generator, boiler starting modes, gas burner, CFX modeling
Въведение
С влизането в сила на новите екологични норми, „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД започна поетапно преминаване от разпалващо гориво мазут
към природен газ. Осъществяването на този проект е реализирано с
модернизация и реконструкция на старите мазутни горелки в нови, комбинирани газо-мазутни горелки. Използва се същата въздушна кутия
за доставяне на въздуха за горене, а за газовата част на тази комбинирана горелка е монтиран газов колектор от който излизат 5 броя тръби
(нар. „пушки“), преминаващи през въздушната кутия до предната част
на горелката. Всяка „пушка“ завършва със седем отвора (дюзи), разположени напречно на дължината на тръбата. Това всъщност са дюзите,
които впръскват газта под ъгъл 90о спрямо въздуха за горене постъпващ от въздушната кутия.
83

Фигура.1. Скорост и обемен разход на природен газ през дюзите на ГГ

Направено е обследване на двата потока на газовата горелка [2] чрез
софтуер за моделно изследване (ANSYS CFX). В заключение е установено равномерно разпределение на природния газ през дюзите на газовите
пушки (фиг.1.). Разпределението на въздуха във въздушната кутия на газовата горелка е разгледано в два случая. Единия случай е с 40% повече
въздух от стехиометрично необходимия за пълното изгаряне на постъпващия газ в горелката (α = 1,4). Този случай е избран, защото най-много
се доближава до реалните експлоатационни условия. Вторият случай е
при излишък на въздух от 20% (α = 1,2). Резултатите от това изследване
са показани в табл.1.
Таблица.1.
Вход: 21 606 Nm3/h, tAIR = 25 °C, (α=1,2);
не = 0 Pa)

Изход: Отворен (статично наляга-

Вход

Първичен въздух Вторичен въздух

2

Площ, m

0,42

0,054

0,12

Масов дебит, kg/s

7,76

1,366

6,394

Скорост, m/s

15,6

28,9

48,2

21 606

3803

17 802

Обемен дебит,

Вход: 25 336 Nm /h, tAIR = 25 °C; Изход: Отворен (статично налягане = 0 Pa)
3

Площ, m

Вход

Първичен въздух Вторичен въздух

0,42

0,054

0,12

Масов дебит, kg/s

9,1

1,6

7,5

Скорост, m/s

18,28

33,9

56,3

Обемен дебит,
Nm3/h

25 336

4463

20 873
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Моделно изследване на горивния процес на газовата горелка
при 1800Nm3/h природен газ, и въздух 21 600 Nm3/h (α = 1,2) и 25 300
Nm3/h (α = 1,4)
В настоящия доклад е разгледано смесването на въздуха за горене и
природния газ на изхода от газовата горелка и осъществен горивен процес. Този вид горене, с разделно подаване на горимия газ и въздуха за
горене e съпроводено с интензивен масообмен. По начина на подаване
на двата флуида и тяхното смесване е видимо, че тук се осъществява
турбулентно дифузно горене.
За целта на настоящата числена симулация, не е необходимо да се
разглежда цялата пещна камера заедно с газовата горелка, а само част
от нея, достатъчна да онагледи процеса на горене по дължина на факела. Така се оптимизира модела за по-бързо и лесно пресмятане. След
газовата горелка е добавен обем с правоъгълна форма с размери:
• Дължина – 4м.
• Широчина – 2м.
• Височина – 2м.
Изградена е тетрагонална изчислителна мрежа (tetrahedral mesh) с 1 349
374 елемента. Като продължение на обследването на разпределението на
въздуха през въздушната кутия на горелката са направени два модела на
горивния процес на газовата горелка, първия е с коефициент на излишък на
въздуха α = 1,2 (21 600 Nm3/h), а втория с α = 1,4 (25 300 Nm3/h). В следващата таблица (Табл.2.) е показан материалния баланс на двете симулации.
Коефициент на излишък на въздуха

Входове
потоци, kg/s

Изходящи
потоци, kg/s

Таблица. 2.
(In-Out)/in
x100, %

α = 1,2

23,637

-23,63

0,03%

α = 1,4

29,817

-29,82

-0,01%

Както се вижда от данните в таблицата, стойностите на материалния
баланс на входа на модела и на изхода са равни, следователно моделите
отговарят на критериите за сходимост.
Първо е обследван горивния процес на модела с по- нисък излишък
на въздух. За целта е разгледана температурата на факела по неговата
дължина. На фиг.2. е показано температурното поле на горивния процес
от извършената симулация на газовата горелка. За да се визуализира
това поле и за да се извлекат данни са изградени една надлъжна равнина през центъра на горелката, лежаща в равнина XY, и 20 напречни на
факела равнини, лежащи в равнина XZ.
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Фигура.2. Температурно поле на факела на ГГ при α = 1,2

На фигурата, за по-добра визуализация, не са представени всички
напречни равнини, а само част от тях – 2, 5, 8, 11, 14, 17 и 20. Първото
поле започва на 0,2 метра от горелката, като всички полета са равно
отдалечени едно от друго (0,2 метра). Максималните температури на факела са над 1900оC в самото му ядро на около 0,8 метра от амбразурата
на горелката, а в най-отдалечения край на разглеждания обем (4 m от
горелката) - около 1430оС.
Аналогично на по-горе представения случай е симулирана работата
на горелката с по-голямото количество въздух (при α = 1,4). На фиг.3. е
показано температурното поле със същия брой и разположение на напречните и надлъжната равнини.

Фигура.3. Температурно поле на факела на ГГ при α = 1,4
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Максималните температури на факела са над 1900оC в самото му
ядро на около 1 метър от амбразурата на горелката, а в най-отдалечения
край на разглеждания обем - около 1240оС.
Извлечени са данни за температурите от всички полета и са изградени графики с средните и максималните температури за всяко напречно
поле по дължината на факела, показани на Фиг.4. и Фиг.5.

Фигура.4. Графика на средната температура на полето по дължина на
факела

За средната температура от всяко поле трябва да се има в предвид,
че тук влизат и ниските стойности извън факела, в непосредствена близост до границите на разглеждания обем на горивната камера. Забелязва се, че стойностите на средната температура се увеличават с отдалечаване от горелката. Започват от около 230оC и достигат 360оC в края
на факела за случая с по-малкото въздух, а в другия случай започват
от 215оC и се достига до средна температура 325 оC. Това се дължи на
увеличаването на размера на факела спрямо общата площ на полето,
пълното изгаряне на горивото в неговия край и освобождаване на максималното количество топлина. От друга страна вторичния въздух, не
участвал в горенето поглъща част от освободената топлина и заедно със
загубите от топлообмена в пещна камера сформират по-ниските максимални стойности в последните полета. Това е показано на Фиг.4., където
са изведени максималните стойности на температурата за всяко поле и е
построена диаграма.
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Фигура.5. Графика на максималната температура на полето по дължина на
факела

Максималните температури в близост до горелката започват от
приблизително еднакви температури около 1770оС и нарастват, като на
разстояние около 0,8 и 1м от горелката се постигат най-високите температури от 1908оС и 1904оС, съответно при α = 1,2 и α = 1,4. В случая
с по-малко въздух се постигат по-високи максимални температури на
по-близко разстояние от горелката и последващо по-бързо намаляване
до средата на факела, а при постъпване на повече въздух към горелката,
максималните температури се понижават по-бавно до средата на факела. След 2,5м от амбразурата на горелката, двете линии се пресичат и си
разменят местата – случая с повече въздух поддържа по-ниски максимални температури до края на факела. В последното поле имаме максимални температури от 1432 оС и 1238оС, съответно при α = 1,2 и α = 1,4.
След като разгледахме температурните полета на факела, преминаваме към формирането на NOx емисии. В зависимост от метода им на образуване, те се разделят на три вида: термични, бързи и горивни азотни оксиди.
Поради наличието на високи температури във факела (над 1800oК) и за
двата разглеждани горивни модела, най-голям принос към формирането
на азотните оксиди ще имат термичните. NO се формира от комбинацията на свободни радикални разновидности на О и N, които се намират в
изобилие при високи температури. Механизмът за тяхното генериране е
известен като „механизъм на Зелдович“ и включва следните две реакции:
O + N2 → NO + N
N + O2 → NO + O
В зависимост дали условията са под или около стехиометричните, важно значение може да има и трета реакция:
OH + N → NO + H
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Когато механизма се състои от трите реакции (както използвания модел на формиране на NO в разглежданите случай), тогава става въпрос
за разширен „механизъм на Зелдович“.
Обема от горивната камера, в двата разглеждани случая, с наличие
на температури над 1800oК е затворен между:
0,2 m и 3,6 m след горелка, за първия модел при α = 1,2;
0,2 m и 3,2 m след горелка, за втория модел при α = 1,4;
В тези обеми следва да се формира основното количество азотен
оксид. На фиг.6. са показани зоните с най-висока концентрация на NO по
дължина на факела за двата разглеждани случая – съответно при α =
1,2 и при α = 1,4.

Фигура.6. Концентрация на NO по дължина на факела
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Зоните с червено са с най-висока концентрация на NO. Очевидна е
разликата между двата разглеждани случая – с подаването на повече
въздух се увеличава концентрацията на азотни оксиди. Изведени са данните за средната концентрацията на NO за всяко напречно поле и е изградена графика, показана на Фиг.7. Тези стойности на NO са осреднени
за цялата площ на всяко напречно поле на факела, включително и зоната
извън факела в близост до стените на пещната камера.

Фигура.7. Масова концентрация на NO по дължина на факела

Графиката напълно препокрива показаното на фиг.6., като концентрацията на NO е най-голяма при най-високите температури на факела
и се запазват високи до края на изследвания обем от пещна камера.
Първоначално образуването на азотно оксиди е по-бързо при модела с
по-малко въздух.
След това при α=1,2 се наблюдава леко понижаване и запазване на
стойностите, докато при α=1,4 нарастват до края на изследваната част
от факела. Другото, което прави впечатление е голямата разлика в количеството на азотните емисии - над 16% повече NO емисии при работа на
ГГ с коефициент на излишък на въздуха α=1,4.
Тъй като горивния процес се извършва в среда с надстехиометрично
количество въздух (α =1,2 на изхода от горелката) и факта, че в пещна
камера постъпва допълнително количество въздух през не добре уплътнените клапи за горещ въздух към праховите горелки и отворени люкове
на хладен конус (по инструкция), е заложено в модела пълно изгаряне на
метана. Затова и няма да бъде разгледана количеството на СО.
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Заключение
При работа с α=1,2 се достигат малко по-високи максимални температури в ядрото на факела, но за кратко. В края на факела максималните
температури са по-високи от тези при работа на ГГ с α=1,4.
Средните температури по протежението на факела се запазват
по-ниски при α=1,4 в следствие на охлаждане от допълнителното количество въздух.
Масовата концентрация на NOх емисии е над 16% повече при работа
на газовата горелка с α =1,4 в следствие на постъпилото по-голямо количество въздух.
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ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2022
Разработване на нова конструкция отражателен
пръстен за абсорбери в сяроочистващи инсталации
Светослав Динев

Development of a new design of WALL reflecting ring for
ABSORBERS in desulphuriZation units
Svetoslav Dinev
An analysis of different types of constructions of wall reflecting rings in absorbers in desulphurization units is made. A new construction of wall reflecting
ring providing targeting in the limestone slurry and the gases from the wall to
the center of the absorber is developed. A detailed consistency for installations
is introduced. The mounting of the wall reflecting ring on the wall is simplified
and it has potential for compression of inaccuracies.
1. Въведение
Очистването от серен диоксид (SO2) във въглищните централи се осъществява с помощта на сяроочистващи инсталации (СОИ). Процесът на
сяроочистване на димните газове, който се прилага в СОИ е мокър варовиково-гипсов процес с интензифицирано окисляване. Този процес преди
всичко отстранява серния двуокис (SO2), както и хлороводорода (HCl) и
флуороводорода (HF) от димния газ и го превръща в гипс (CaSO4/2H2O),
калциев хлорид (CaCl2) или съответно в калциев флуорид (CaF2). Реакциите протичат в абсорбери.
Най-често абсорберите представляват стоманена цилиндрична или
цилиндрично-конусна конструкция, която отвътре е защитена с антикорозионно, антиабразивно и киселиноустойчиво покритие.
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Фигура 1. Схема на СОИ в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

Димният газ, идващ от котела, влиза в абсорбера над нивото течност.
Утайникът на абсорбера се пълни със суспензия, състояща се предимно
от вода и гипс (продукта от реакцията), както и варовик (CaCO3).
Суспензията се изпомпва към горната част на абсорбера (посредством рециркулационнии помпи за суспензия) и се разпръсква в абсорбера чрез дюзови нива състоящи се от система дюзи. Падащите
капчици суспензия и димен газ се движат като насрещни потоци, причиняващи интензивно смесване. В резултат на това газовете SO2, HCl
и HF се абсорбират от водата (също така и летливата пепелина се
абсорбира до известна степен, която обаче не участва по-нататък в
химичните реакции). В следващия етап варовикът и кислородът реагират с разтворените газове до получаване на гипс, калциев хлорид
или калциев флуорид.
В „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, например всички енергийни блокове
(ЕБ) от 1 до 8 работят със сяроочистващи инсталации (СОИ), като блокове 1 и 2 работят със СОИ 1/2, блокове 3 и 4 със СОИ 3/4, блокове 5 и 6
със СОИ 5/6, блокове 7 и 8 със СОИ 7 и СОИ 8 (фиг.1). Всички тези СОИ
отговарят на изискванията за степен на сяроочистване, за постигането
на които са реализирани различни видове мерки [1, 2, 3, 4, 5, 7].
В практиката най-често се използват следните мерки за повишаване
на степента на сяроочистване в СОИ: монтаж на допълнителни дюзови
нива, подмяна на типа на дюзите, монтаж на решетъчни дъна, монтаж
на отражателни пръстени, преразпределение на зоните за подаване на
окисляващ въздух и др.
Обект на настоящата работа са отражателните пръстени използвани
в СОИ.
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2. Aнализ на различни видове конструкции на отражателни пръстени. Цел и задачи на настоящата работа.
Отражателните пръстени в абсорерите имат две основни
предназначения. Първото е свъзано с това, че голяма част от варовиковата суспензия се стича по стените и не може да реагира
с димните газове. Една от целите на отражатените пръстени е
да насочат суспензията в посока от стените (периферията) към
центъра на абсобера и да намалят загубите свързани със стичането на суспензия по стените, която не реагира с димните газове
[4,5]. Второто предназначение е свързано с това да насочват димните
газове от периферията към центъра на абсорберите, с което отново
да подобрят процесите на взаимодействие между газа и суспензията.
Следователно пръстените трябва да имат такава конструкция и
местоположение позволяващи едновременно насочване на суспензията и димните газове от периферията към центъра на абсорберите.

Фигура 2. Конструкции на отражателни пръстени:
а) α > 90°, β < 90°; б) α = β = 90°; в) α > 90°, β > 90°.

Обикновено местоположението на пръстените е над входа на
димните газове в абсорбера. Те се инсталират между входа и първото дюзово ниво и в зоната на останалите дюзови нива [2, 4, 5, 7].
В практиката се срещат различни видове конструкции на отражателни пръстени [2, 4, 5, 7]. В „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, например, са
реализирани три различни вида конструкции (фиг.2).
Конструкцията на фиг.2.а позволява добро оттичане на суспензията към центъра на абсорбера, но насочването на димните газове е
свързано с рязка смяна на посоката на газа, което води до износване
на стената. При конструкцията на фиг.2.б смяната на посоката на газа е
по-плавна за сметка на смяната на посоката на суспензията. Това води
и до натрупване на суспензия върху повърхнините на отражателния
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пръстен. От опита се наблюдава силно износване на стената на абсорбера под отражателния пръстен, което се дължи на рязката смяна на
посоката на димните газове и увеличаване на скоростта на газа в тези
зони (фиг.3.а). Конструкцията на фиг.2.в дава много добро насочване и
на суспензията и на газа, но самата тя е податлива на силно износване
и разрушаване (фи.3.б).

а)
б)
Фигура 3. Износване в зоната на отражателните пръстени при конструкции:
а) α>90°, β<90°; б) α>90°, β>90°.

Друга важна част освен геометрията на пръстена е начина му
на закрепване към стената на абсорбера. При конструкции фиг.2.а,б
закрепването е посредством неръждаеми опори заварени към мантела на абсорбера, който е от въглеродна стомана. Конструкцията от
фиг.2.в е изцяло от въглеродна стомана. Сърцевината е затворена
кухина с форма тип кутия, като това е основният й недостатък. Кутиеобразните форми в абсорбери са силно податливи на износване и
разрушаване (фи.3.б).
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Целта на настоящата работа е да се разработи конструкция на
отражателен пръстен за абсорбери в СОИ, която да осигурява добро
насочване на варовиковата суспензия и димните газове от периферията към центъра на абсорбера и да е устойчива на износване и
разрушаване.
За постигане на целта е разработена нова конструкция на отражателен пръстен обединяваща предимствата на съществуващите конструкции.
3. Разработване на нова конструкция на отражателен пръстен за абсорбери в СОИ
3.1. Изходни данни за проектирането
Отчитането и анализа на предимствата и недостатъците на различните видове конструкции отражателни пръстени е в основата на
разработката. Изхожда се от това да се осигури добро насочване
на суспензията и газа и в същото време стабилно и надеждно закрепване към стената на абсорбера. От направения по-горе анализ
става ясно, че трябва да се търси комбинация между различните
конструкции в практиката (фиг.2). Това дава насоки да се разработи
конструкция с профил на пръстена от фиг.2.в и закрепване към стената по начина от конструкции на фиг.2.а и б.
Важен параметър на отражателните пръстени е и размера L (фиг.2).
В практиката са реализирани пръстени със стойности на размера
L=300÷600мм. Параметрите характеризиращи профила на конструкция от фиг.2.в, най-често са в диапазона α=100÷110° и α=120÷130°.
Като изходни данни за базовия модел на новата конструкция са избрани: L=350mm, α=105°, α=125° и диаметър на стената на абсорбера
Da=18200mm.
3.2. Описание на новата конструкция отражателен пръстен. Последователност за монтаж.
Предложената конструкция на отражателен пръстен е съвкупност от последователно закрепени към стената на абсорбера гумени елементи с дъговидна форма и несъдържащи затворени кухини
(фиг.4.а). Монтирането им по диаметъра на абсорбера в дадено сечение формира целият отражателен пръстен (фиг.4.б).
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а)
б)
Фигура 4. Гумен елемент с дъговидна форма без затворени кухини:
а) един отделен елемент; б)два последователно монтирани елемента към
стената на абсорбера
Закрепването на дъговидните гумени елементи е изпълнено по следния начин.
Към стената на абсорбера (поз.1 от фиг.5) изработена от материал Стомана 3 се заварява плочка (поз.6) с определени размери (в
случая 250х250мм) от неръждаема стомана 316L. Преходната зона
между двата вида материал става завъръчния шев между стената на
абсорбера и планката, който се изпълнява с преходни електроди. Стената на абсорбера се покрива с антикорозионно и антиабразивно
покритие-два слоя (поз.2 и 3), като втория слой покрива и преходния
заваръчен шев. Върху плочката 6 се заварява трупче със Т-образен
канал (поз.5). В този канал се монтира болт с Т-образна глава (поз.7). С
помощта на този болт, гайка (поз.8) и шайба (поз.9) става закрепването
на отделните елементи поз.4. В представената конструкция един елемент
поз.4 се закрепва с помощта на три болта, съответно три плочки и
трупчета, носещи болтовете. От друга страна Т-образният канал и
болт позволяват да се компенсират неточности в направление по
височина на образуващата на стената на абсорбера, а отворения канал във елемента поз.4 позволява да се компенсират неточности в
направление по диаметъра на стената. Това улеснява много монтажа на отделните елементи 4, формиращи отражатения пръстен.
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Фигура 5. Основен разрез от сборния чертеж на новата конструкция
отражателен пръстен

Всички детайли от сглобената единица са моделирани с помощта
на Autodesk Inventor. Получен е обектно параметричен цифров модел на
сглобената единица. Разработени са всички работни чертежи на детайлите и сборния чертеж на отражателния пръстен.
Заключение
Разработената нова конструкция на отражателен пръстен за абсоребри отчита недостатъците на съществуващите в практиката такива.
Основните й предимства са:
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–– възможността да насочва варовиковата суспензия и димните газове от стената към центъра на абсорберите;
–– отсъствието на затворени кухини;
–– надеждно закрепване към стената на абсорбера;
–– възможност за компенсиране на неточности в направление по
височина на образуващата на стената на абсорбера и в направление по диаметъра на стената на абсорбера;
–– лесен монтаж и при необходимост демонтаж.
Представената и подробно онагледена последователност за монтаж
на конструкцията я прави достъпна и лесна за реализация.
За пълното завършване и внедряване на представената разработка
е необходимо да се намери зависимост за определяне на себестойността,
която да отчита основните технологични параметри, като диаметър на
абсорбера, ширина на пръстена, ъгли на профила и др. Това ще бъде
обект на следващ доклад.
Основна задача от тук нататък ще бъде внедряване на представената конструкция на отражателен пръстен в някой от абсорберите в „ТЕЦ
Марица изток 2“ ЕАД.
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документални основи на развитието на енергетиката
Борислав Боев, Ивайло Найденов
CHALLENGES AND SOLUTIONS FOR THE ENERGY POLICY IN
BULGARIA IN AN ENVIRONMENT OF UNCERTAINTY: CURRENT
DOCUMENTAL FOUNDATIONS OF ENERGY DEVELOPMENT
Borislav Boev, Ivaylo Naydenov
Currently Bulgaria has no energy strategy, which is problematic, since according to the Energy Act the strategy is the main document that should be followed when defining and carrying out the national energy policy. The present
paper is the first of a series of papers in which the challenges and solutions
for the energy policy in Bulgaria in an environment of uncertainty will be identified and analyzed. This paper summarizes and analyzes the national and
European strategic documents in the energy sector since they provide the
general framework for the sectoral development and serve as a starting point
in setting the energy objectives.
Въведение
Настоящата работа е първата от поредица статии, в които се прави
опит за изследване на проблематиката, свързана с енергийната сигурност и енергийната политика на Република България в контекста на глобална енергийна криза, икономическа несигурност и увредени световни
вериги на доставки.
Акцентите на изследването са поставени върху разглеждането на
системни процеси в българската енергетика от ендогенен и екзогенен
характер, свързани както с общоевропейските предизвикателства в
контекста на планирания преход към нискоемисионна енергетика, така
и с проблематиката на стратегическото планиране в енергетиката на национално равнище. Основната цел на настоящото изследване е да идентифицира стратегическите предизвикателства, свързани с енергийното
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целеполагане и гарантирането на енергийната сигурност на страната в
дългосрочен и средносрочен план, като максимално отрази тенденциите
за преход към нискоемисионна енергетика. За да бъде постигната тази
цел, следва да се идентифицират рамките, в които следва да се осъществи енергийната политика. Поради това, в настоящия доклад е направен
обзорен преглед на наличните документи, очертаващи посоката на развитие на българската енергетика.
Понятие за енергийна сигурност
Стратегическото планиране в енергетиката е от фундаментално значение за устойчивото развитие на сектора.
Енергийната политика на различните държави е подчинена на специфични императиви. Някои от основните направления на енергийната
политика на Китай например са подчинени на четири цели [21]:
• достатъчно производство на енергия за задоволяване потребностите на продължителния икономически растеж;
• гарантиране сигурността на енергийните доставки в Китай;
• защита на общественото здраве и околната среда;
• елиминация на енергийната бедност.
В Европейския съюз енергийната политика има за цел да осигури сигурност, конкурентоспособност и устойчивост на енергийния сектор, като паралелно с това се поставят и амбициозни цели за внедряването на ВЕИ [22].
Съгласно стратегическия план на САЩ за развитието на енергетиката (2014-2018 г.) основната мисия на енергийната стратегия е да подобри
националната сигурност и икономическия растеж чрез трансформативна
наука, технологични иновации и пазарни решения, които да посрещнат
предизвикателствата, свързани с енергетиката, ядрената сигурност и
околната среда [25].
В обобщение, може да се направи твърдението, че енергийната стратегия, като олицетвoрение на енергийната политика, е основно проявление на стратегическата визия на дадена държава относно дългосрочното
развитие на енергетиката. Основните похвати за изготвянето на енергийна стратегия включват задаването на времеви хоризонт, поставянето
на конкретни цели и набелязване на конкретни мерки, чрез които целите
трябва да бъдат изпълнени. Изпълнението на стратегическите цели на
енергийната политика има за цел да подобри устойчивостта на енергийната система, постигайки по-висока степен на енергийна сигурност и същевременно спазвайки най-високите изисквания за безопасност и опазване на околната среда.
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Подобряването на енергийната сигурност, особено в контекста на несигурна геополитическа среда и нестабилни логистични вериги, е водещ
приоритет на енергийната политика. Прегледът на литературата показва,
че съществуват множество определения за понятието „енергийна сигурност“. Международната агенция по енергетика (МАЕ) дефинира енергийната сигурност като непрекъснатост и достъпност на енергийните ресурси
на поносима цена [19]. Едно от класическите определения за енергийна
сигурност е на Daniel Yergin, който реферира към понятието като „осигуряване на адекватни и надеждни доставки на енергия на разумни цени,
по начин, който не застрашава националните ценности и националните
цели“ [26]. Asia Pacific Energy Research Centre дава определение за четирите „А“ на енергийната сигурност [16,20]:
• availability (наличност);
• affordability (достъпна цена);
• accessibility (достъпност);
• acceptability (приемливост).
По сходен начин, Sovacool и Mukherjee идентифицират пет проявления на енергийната сигурност [24]:
• наличност;
• достъпна цена;
• технологично развитие;
• устойчивост;
• регулация.
Въз основа на литературния преглед, може да се направи изводът, че
енергийната сигурност лежи в основата на целеполагането в енергетиката, а основните приоритети за постигането й са физическа и икономическа достъпност на енергийните ресурси. Приемливостта на енергийния
ресурс невинаги е определена като елемент на енергийната сигурност,
а когато присъства е с най-нисък приоритет. Т.е. може да се поставят
допълнителни изисквания към енергийния ресурс, едва когато са налични множество възможности със сходни характеристики по отношение
на физическата доставка и икономическите й параметри. Това откроява
нуждата от прагматичен подход при гарантирането на енергийната сигурност, но и необходимостта от ясна визия за развитието на енергетиката.
Европейски стратегически планове в областта на енергетиката
Договор за функционирането на ЕС
Като страна-членка на Европейския съюз, Република България
следва да вписва своята енергийна политика в енергийната политика
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на Общността. Исторически, в основата на Европейския съюз стоят
два договора, свързани с енергетиката – Договорът за Европейската
общност за въглища и стомана и Договорът за Европейската общност
за атомна енергия (ЕВРАТОМ) [9]. Понастоящем, съгласно чл. 4 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), енергетиката
е област на споделена компетентност между Европейския съюз и държавите-членки [2]. Отношение към развитието на енергетиката имат и
други области от споделена компетентност – вътрешният пазар и околната среда. Чл. 194 от ДФЕС формулира общите цели на енергийната
политика на ЕС, които да бъдат преследвани в дух на солидарност със
страните-членки:
• осигуряване функционирането на енергийния пазар;
• обезпечаване на сигурността на енергийните доставки в ЕС;
• насърчаване на енергийната ефективност, спестяванията на енергия и разработването на нови и възобновяеми енергийни източници;
• подпомагане на взаимната свързаност на енергийните мрежи.
Тъй като енергетиката е област на споделена компетентност, в ДФЕС
е гарантирано правото на дадена държава-членка да определя условията за използване на енергийните си ресурси, да избира между различни
енергийни източници и да определя общата структура на енергийното си
снабдяване, макар и не изцяло безусловно.
Енергиен съюз
Като качествена промяна в посока на задълбочаване на интеграцията в областта на енергетиката и засилване на ролята на Европейската
комисия във формирането на обща за ЕС енергийна политика може да
се приеме формирането на енергийния съюз. Енергийният съюз лежи на
пет измерения [3]:
• енергийна сигурност, солидарност и доверие;
• напълно интегриран европейски енергиен пазар;
• енергийна ефективност, допринасяща за ограничаване на потреблението;
• намаляване на въглеродните емисии на икономиката;
• научни изследвания, иновации и конкурентоспособност.
Като основни цели на европейския енергиен съюз могат да се посочат разнообразяването на доставките – на източници, доставчици и
маршрути; повишаването на ролята на ЕС на световните енергийни пазари; повишаване на прозрачността при доставките на природен газ; из105

цяло интегриран вътрешен енергиен пазар, вкл. материално осигуряване
на интеграционния процес чрез изграждането на необходимите междусистемни връзки; актуализация на организацията на вътрешния пазар;
повишаване на ролята на енергийната ефективност; декарбонизация на
икономиката и амбициозна европейска политика в областта на климата;
заемане на водеща позиция в развитието на ВЕИ; нова стратегия за научно-изследователска дейност, иновации и конкурентоспособност [3]. Със
създаването на енергийния съюз се затвърждава и засилва връзката
между енергийната и климатичната политика на ЕС, която става основополагаща за последващото развитие на регулаторната рамка на съюза
в лицето на пакета „Чиста енергия за всички европейци“, Климатичния
закон, „Зелената сделка“ и законодателния пакет „Готови за цел 55“ (“Fitfor-55”).
Петте измерения на енергийния съюз лежат и в основата на разработването на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК) [11]. Така може да се направи изводът, че ИНПЕК
е документ, който следва да покаже съгласуваността и взаимовръзките между европейската и националната енергийна политика, както и
междусекторните взаимодействия, породени от все по-тясното свързване на енергийната и климатичната политики. В никой случай, обаче,
ИНПЕК не може да замести разработването на национална енергийна
стратегия, най-малкото поради споделената компетентност и възможността за самостоятелни решения на страната-членка, гарантирана с
ДФЕС, както и поради обстоятелството, че са налични конкретни местни специфики.
Пакет „Чиста енергия за всички европейци“
Пакетът „Чиста енергия за всички европейци“ е тясно свързан
с развитието на енергийния съюз. Като част от този пакет е приет
Регламент 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на
действията в областта на климата [14]. С този регламент се създава и
изискването към страните-членки за изготвяне на интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата. Пакетът „Чиста
енергия за всички европейци“ обхваща редица директиви и регламенти по отношение на вътрешния пазар, развитието на ВЕИ, енергийната ефективност, управлението на енергийния съюз, управлението
на риска, сградния фонд и др. [17]. С този законодателен пакет се
формализират в голяма степен приоритетите и целите на енергийния
съюз.
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Европейски зелен пакт, законодателен пакет “Fit-for-55” и Климатичен закон
Целите на ЕС се утвърждават допълнително, а амбицията на Съюза
се повишава чрез приемането на законодателните пакети на „Зелената
сделка“, законодателния пакет „Готови за цел 55“ и Климатичния закон.
Тези пакети включват нова директива за насърчаване на ВЕИ, изменение
на схемата за търговия с емисии, повишаване на целите за намаляване на
емисиите парникови газове и въвеждане на механизъм за въглеродна корекция на границите. В този обхват влиза и механизмът за възстановяване
и устойчивост, съгласно който е разработен НПВУ. С пакета документи, отнасящи се до европейския зелен пакт, по-известен като „Зелена сделка“, е
свързано и приемането на Климатичния закон през 2021 г., с което целта за
климатична неутралност до 2050 г. и намаляването на емисиите парникови
газове с 55% през 2030 г. в сравнение с 1990 г. стават правно обвързващи
за страните-членки, а механизмите за постигане и контрол се основават на
вече съществуващи инструменти като ИНПЕК [5,4,15]
REPowerEU
В резултат на нахлуването на Русия в Украйна, Европейската комисия
обяви плана REPowerEU, чиято цел е: „... бързо намаляване на нашата [на
ЕС] зависимост от руски изкопаеми горива чрез ускоряване на чистия
преход и обединяване на силите за постигане на по-устойчива енергийна
система и истински енергиен съюз.“. Планът се основава на енергийни
спестявания, разнообразяване на доставките, замяна на изкопаемите горива и комбинация от инвестиции и реформи. Предвижда се амбициозно
осъвременяване на ИНПЕК през 2024 г., създаване на доброволна общоевропейска платформа за общо закупуване на природен газ и водород,
ускоряване на развитието на ВЕИ чрез увеличаване на целите за дял на
ВЕИ до 45% през 2030 г. (завишаване с 5% спрямо пакета „Готови за цел
55“), ускоряване на внедряването на водородните технологии и инфраструктура, увеличаване на използването на биогаз и др. [18].
Национални стратегически планове в областта на енергетиката
Закон за енергетиката. Енергийна стратегия на Република България
Съгласно българското законодателство, на основание чл. 4, ал. 2, т. 1
от Закона за енергетиката, енергийната стратегия отразява визията на дър107

жавата за развитие на енергийния сектор. Тя се разработва и внася за одобрение в Министерски съвет от министъра на енергетиката. Министерският
съвет внася стратегията за гласуване от Народното събрание. Тя е документът, съгласно който се осъществява и провежда енергийната политика на
страната. От своя страна енергийната политика, съгласно закона за енергетиката (ЗЕ), следва енергийната стратегия като се осъществява от Народното събрание и Министерския съвет и се провежда от министъра на енергетиката. Същевременно, едни от целите на ЗЕ, са „създаване на предпоставки
за енергийно развитие и енергийна сигурност на страната при ефективно
използване на енергията и енергийните ресурси“; „енергийни доставки при
минимални разходи“ и „производството, вносът, износът, преносът, разпределението и търговията с електрическа и топлинна енергия, природен газ,
нефт и нефтопродукти се извършват при гарантиране защитата на живота
и здравето на гражданите, собствеността, околната среда, сигурността на
доставките, интересите на потребителите и националните интереси“ [10].
Понастоящем Република България все още няма действаща, приета
от НС енергийна стратегия. Действието на предходната енергийна стратегия изтече през 2020 г. [6].
Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г.
В настоящия момент единственият влязъл в сила стратегически план
за развитието на енергетиката в България е Интегрираният план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г.
(ИНПЕК). Той е разработен в съответствие с изискванията на Регламент
(ЕС) 2018/1999 [11].
Основните цели, заложени в него, са [11]:
• стимулиране на нисковъглеродно развитие на икономиката;
• развитие на конкурентоспособна и сигурна енергетика;
• намаляване зависимостта от внос на горива и енергия;
• гарантиране на енергия на достъпни цени за всички потребители.
Въз основа на така формулираните цели са изведени и националните
приоритети в областта на енергетиката, както следва [11]:
• повишаване на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на енергийни ресурси;
• развитие на интегриран и конкурентен енергиен пазар;
• използване и развитие на енергията от възобновяеми източници,
съобразно наличния ресурс, капацитета на мрежите и националните специфики;
108

• повишаване на енергийната ефективност чрез развитие и прилагане на нови технологии за постигане на модерна и устойчива енергетика;
• защита на потребителите чрез гарантиране на честни, прозрачни и
недискриминационни условия за ползване на енергийни услуги.
По отношение на целите на ИНПЕК е важно да се отбележи, че те
тясно следват заложените общоевропейски приоритети, насочени към
ускорен преход към нискоемисионна енергетика, задълбочена интеграция на енергийните пазари и повишаване на енергийната ефективност.
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Националната стратегическа рамка в областта на енергетиката според НПВУ е заложена в ИНПЕК [23]. Това на практика означава, че планът за възстановяване и устойчивост препотвърждава целите, заложени
в Интегрирания план, без да ги доразвива или увеличава.
Според НПВУ националната цел за дял на ВЕИ в брутното крайно
потребление на енергия до 2030 г. е 27,09%, а за сектор „Електроенергетика“ е определен дял от 30,33%. По отношение на електропроизводствените мощности е поставена цел за присъединяване на 6973 MW ВЕИ
централи, което представлява увеличение на инсталираните мощности
на ВЕИ с близо 3 GW [12].
Във връзка с бъдещето на въглищните централи, НПВУ определя
2038 г. като краен срок за прекратяването на електропроизводството от
този източник, но не става ясно по какъв начин тези мощности ще бъдат
изведени от експлоатация и как това ще се отрази на електроенергийния
баланс на страната. Нещо повече, по данни на МЕ находището в басейна
„Марица-изток“ е с налични запаси в размер на 1459 млн. т., което предопределя дългосрочния му потенциал за развитие и добив на въглища
през следващите 50-60 години [13].
Планът за възстановяване и устойчивост не коментира по никакъв
начин мястото и значението на друг стратегически местен енергиен ресурс – ядрената енергия, за постигането на заложените цели. Тук трябва
да се отбележи, че АЕЦ „Козлодуй“ като единствена за момента ядрена
централа в България има дял от 35% в брутното електропроизводство на
страната и произвежда близо 73% от нискоемисионната електроенергия
в България [7].
На следващо място в НПВУ са обособени някои инвестиционни намерения, които включват:
• Национална инфраструктура за съхранение на електрическа енергия с енергозапас от 6000 MWh;
109

• Изграждането на минимум 1,4 GW ВЕИ и батерии;
• Развитие на използването на геотермална енергия в България за
производство на топлинна и електрическа енергия.
Понастоящем все още не са разработени и други важни стратегически документи като регионалните планове за справедлив преход на
въглищните региони, които ще окажат съществено влияние върху трансформацията на българската енергетика.
Освен гореописаните документи, съществено значение за определяне на посоката на развитие на енергетиката, нужните за изпълнение проекти и размерът на финансирането им имат и десетгодишните планове за
развитие на електропреносната и газопреносната мрежи [1,8].
Заключение
Към момента България няма действаща енергийна стратегия, като
се бави и с изработката на други документи, обуславящи развитието на
енергетиката. Страната е в позиция, в която одобрява и прилага документи за изпълнение на конкретни проекти (НПВУ) без да има общонационална визия и водещ документ за провеждането на енергийната си
политика. Това противоречи на нормалната логика, която диктува първо
да се зададат приоритети, основани на анализ, след което да се реализират планове с конкретни мерки за постигането на поставените цели.
Видно е, че са налични общоевропейски цели, но липсват ясно формулирани национални цели, извън тези в ИНПЕК, които отразяват европейската нормативна рамка. Всичко това създава риск от парцелиране на
развитието на сложна система с много вертикални и хоризонтални, вкл.
и междусекторни взаимовръзки, каквато е енергийната, и реализирането
на значими по обем капиталовложения с ниска ефективност.
Същевременно, регулаторната рамка на Европейския съюз се разширява бурно, като надгражда и прави по-амбициозни целите на енергийния
съюз. Създава се впечатлението, че централизираното целеполагане на
ниво Европейски съюз оставя все по-малка самостоятелност на страните-членки да определят сами енергийния си баланс.
Създава се диспропорция между наличие на амбициозни цели на
ниво ЕС и липса на ясни цели на национално равнище, което създава
както възможности, така и предизвикателства пред планирането на
националната ни енергетика, които ще бъдат описани и анализирани в
последващи публикации.
По този начин се създава огромна несигурност пред развитието на
българската енергетика, защото високите цели на европейско ниво не
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кореспондират със спецификите на енергийната система на България.
Като конкретен пример в тази насока може да бъде изтъкнато обстоятелството, че политиката по декарбонизацията на ЕС оказва натиск за
затварянето на въглищните ТЕЦ, а в същото време те произвеждат близо 45% от брутното електропроизводство в България. От тук следва да се
направи изводът, че запазването на въглищните централи поне до 2050 г.
(до когато се предполага че има собствени запаси на лигнитни въглища)
трябва да е приоритет на енергийната политика на страната. Същевременно, обаче, предпоставките за конфликт с целите на ЕС са налице, а
разрешаването на този проблем преминава през активна енергийна дипломация, набелязване на конкретни цели за модернизиране на въглищните ТЕЦ и цялостна инвестиционна програма за трансформирането на
въглищните региони.
По отношение изготвянето на енергийна стратегия е необходимо да
се формулират дългосрочни приоритети, които на първо място трябва да
отговорят на фундаменталния въпрос за мястото на българската енергетика не само в рамките на националната икономика, но и в регионална
проекция и в контекста на членството в ЕС. Ето защо е необходимо да
се изясни дали България ще предприеме радикален курс към индустриално развитие, което предполага увеличаване на националното енергийно
потребление, особено в индустрията и в отраслите, създаващи продукти
и услуги с висока добавена стойност, така че произведената енергия в
страната да подкрепя по максимално ефективен начин развитието на
националното стопанство, или ще остане износител на енергия за съседните страни в региона. Следва да се отбележи, че тези два пътя на развитие не са взаимоизключващи се като трябва да се търсят възможностите
за постигане на синергичен ефект.
Независимо от това какъв път на развитие бъде избран, обаче, основният акцент трябва да бъде поставен върху енергийната сигурност.
Нестабилната глобална среда за сигурност и конвергенцията на множество кризи като разрушаването на логистичните вериги по отношение на
енергийните доставки, пазарните дисбаланси и инфлационния ефект в
следствие на недалновидната монетарна политика на водещите централни банки, предполагат възприемането на проактивен подход в енергийното планиране, който има сложната задача да гарантира сигурността на
физическите доставки на енергийни ресурси, гарантирайки запазване и
повишаване на жизнения стандарт на населението и конкурентоспособността на българската икономика както в рамките на единния европейски
пазар, така и на трети пазари. Подобна енергийна политика следва да се
осъществява в съответствие с целите, заложени в Закона за енергетика111

та, и следвайки компонентите на енергийната сигурност според степента
на тяхната значимост.
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ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2022
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА
В БЪЛГАРИЯ В СРЕДА НА НЕСИГУРНОСТ: КАДРОВА осигуреност
Борислав Боев, Ивайло Найденов

CHALLENGES AND SOLUTIONS FOR THE ENERGY POLICY IN
BULGARIA IN AN ENVIRONMENT OF UNCERTAINTY: HUMAN
RESOURCES AVAILABILITY
Borislav Boev, Ivaylo Naydenov
The energy sector is highly sophisticated and requires constant stream of highly qualified specialists in order to operate, maintain and develop its physical
assets, as well as support the strategic planning. The current paper examines
the challenges, standing before the human resources availability and the related fields of education and R&D. All of those aspects should be well established
if a certain level of energy sector development is desired and sought after.
Въведение
Дейностите по проектиране, изграждане, поддържане и развитие на
енергийната инфраструктура, експлоатация и ремонт на енергетичните съоръжения, формулиране и провеждане на енергийната политика,
изграждане, поддържане и развитие на научно-изследователска и образователна инфраструктура, изискват постоянен поток от подготвени
кадри, чието ниво на знания, умения и компетенции да се поддържа и
надгражда. В този аспект, критично условие за наличието на адекватно
енергийно планиране и формулиране на целите на енергийната политика
е наличието на адекватна политика за развитие на висококвалифициран
и мотивиран личен състав.
Идентификацията на предизвикателствата, свързани с кадровото
осигуряване за развитието на енергетиката, следва да бъде ключов момент от енергийната политика на страната, без значение какви конкретни решения са взети в технологичен аспект. Кадровата обезпеченост на
енергетиката е идентифицирана като основен фактор за развитието на
отрасъла както от Иванов и Геновски [5], така и от Бонев [3].
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У нас въпросът с развитието на кадрите за енергетиката е разглеждан частично, като основният фокус е върху областта на ядрената енергетика в контекста на запазването на ядрените знания. В тези
изследвания основният идентифициран риск е демографският [2,5,8,1315]. Фокусът върху ядрената енергетика е разбираем, доколкото кадрите, работещи там, следва да притежават относително по-високо ниво на
специализация, а определени ядрени специалности са обект на допълнително регулиране, доколкото обезпечеността с достатъчен брой кадри с
необходимата квалификация е нормативно изискване за лицензиране за
работа на ядрените съоръжения и обектите с източници на йонизиращи
лъчения [9,10].
Въпреки досегашния фокус върху ядрената енергетика, следва да се
отбележи, че целият енергиен отрасъл се нуждае от достатъчен брой
висококвалифицирани кадри. От гледна точка на техническото и инженерното осигуряване, освен в ядрената енергетика, виококвалифициран
човешки ресурс е необходим за обслужването и експлоатацията на мощни топлинни и електрически машини, преносни и разпределителни мрежи средно и високо напрежение, хидротехнически съоръжения, мощни
ветрогенератори и др. [5].
Иванов и Геновски също отбелязват демографския характер на
част от причините за намаляващия брой образоващи се и обучаващи се
в областта на енергетиката, но добавят също така, че това явление е
породено и от ниската привлекателност на перспективата за професионално развитие в отрасъла, както и липсата на държавно стратегическо
мислене [5]. Сходна теза изказва и Бонев [3]. От друга страна, проблемът
със запазването на знанията е общ за всички области на науката и промишлеността [13]. Някои от авторите отбелязват също така, че допринасящ фактор за намаляващия интерес към получаване на образование в
областта на енергетиката са и някои дефекти на системата на висшето
образование [3,5].
Важно е да се отбележи, че в литературата, макар и частично, е разглеждан кадровият проблем само с инженерните специалисти. Енергийният сектор се характеризира с интердисциплинарност, което предполага
наличието на множество висококвалифицирани кадри освен в области
като техническите науки, физическите науки, химията и математиката,
а и в хуманитарните науки като икономика и управление, право и т.н.
Инженерно-техническите познания, обаче, са основополагащи, защото
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спецификите на отрасъла изискват и неинженерният състав да има добра представа за техническите, технологичните и физичните основи и
ограничения, макар и на по-ниско равнище.
Въз основа на литературния обзор може да се изведе тезата, че едно
от най-големите предизвикателства за дългосрочното и устойчиво развитие на българската енергетика е свързано с нейното кадрово осигуряване. Това се отнася както за кадрите във висшето образование, така и за
средните специалисти.
В настоящата статия е направен преглед на броя хора, получили степен на професионална квалификация, образователно-квалификационни
степени „бакалавър“ и „магистър“ и образователна и научна степен „доктор“ в професионални направления, имащи значение за подготовката на
специалисти по енергетика. Тази величина е изследвана в качеството й и
на количествен показател.
Направен е и кратък преглед на националната политика за насърчаване на научно-изследователската и развойна дейност, доколкото тя
е стълб на енергийния съюз [12]. Тя е и в основата на изграждането на
добре развита образователна и научна инфраструктура, която да поддържа енергетиката в научно-техническо отношение и да подпомага развитието на модерна система на висше образование, което от своя страна
да е източник на квалифицирани кадри.
Професионално образование и обучение
Степените на професионална квалификация са първа, втора, трета и
четвърта и са регламентирани в Закона за професионалното образование и обучение [4]. Придобитите знания, умения и компетенции за всяка
от тях са обобщени на Фигура 1.
За целите на настоящата разработка са проучени данните за всички
завършили от гореизброените степени на професионална квалификация по тесни области на образованието – технически науки и технически
професии, за периода 2017 – 2020 г. Избраните индикатори дават важна
количествена информация за динамиката в специалности, които имат непосредствена връзка с работата на енергийния сектор, и са незаобиколимо условие при създаването на устойчива кадрова политика във всички
направления. Информацията е обобщена на Фигура 2.
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Фигура 1. Изисквания за степените на професионална квалификация [4]

Фигура 2. Завършили програми след средно образование за придобиване на I-IV
степен професионална квалификация по тесни области на образованието [11]

При най-масовите степени на професионална квалификация се
наблюдава спад, като в номинално изражение той е по-ясно изразен
при придобилите втора степен. При завършилите най-комплексната IV
степен също се очертава неблагоприятна тенденция – завършилите
не само намаляват, но и техният брой в сравнение с останалите степени е изключително малък. Това създава предпоставки за загуба на
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кадрови потенциал от гледна точка на управленския капацитет, който
се формира в системата на средното образование и при определени
условия може да бъде надграден както в оперативната работа в енергийния сектор, така и в научно-изследователската дейност, свързана
с него.
Данните от Фигура 2 показват, че във всички степени на професионална квалификация се наблюдава номинален спад, макар и с различен
интензитет. Най-тревожна е тенденцията на на практика единични бройки, намалели почти двойно в рамките н 4 години, на получилите най-високата квалификационна степен.
Висше образование
По отношение на системата на висшето образование, която има за
цел да формира специалисти по съответните направления, задълбочавайки техните теоретични и практически знания, също се наблюдават
неблагоприятни тенденции от гледна точка на броя завършили. Тези специалисти в перспектива би следвало да заемат ключови оперативни и
управленски позиции в отрасъла.
Разгледаните категории тук са броят на завършилите висше образование с образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“, както и с образователна и научна степен „доктор“ по физически, химически и науки за земята и по технически науки и технически професии.
Данните са обобщени на Фигура 3 и Фигура 4. Изнесените в настоящата
статия данни допълват и надграждат анализите, извършени от Боев [2] и
Найденов и колектив [15].
От показаните на Фигура 3 и Фигура 4 данни може да бъде формулиран изводът, че се наблюдава устойчив спад при завършилите всички
образователно-квалификационни степени в изследваните тесни области
на образованието. Тази неблагоприятна тенденция създава предпоставки за проблеми при кадровото осигуряване, особено в средносрочен и
дългосрочен план, когато смяната на поколенията в енергийния сектор
е неминуема. Причините за намаляващия интерес към гореспоменатите
специалности са многофакторни. Те могат да бъдат обяснени и с комплексния характер на изучаваната материя, което я прави непривлекателна за младите хора (виж също [3,5]).
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Фигура 3. Брой завършили висше образование по образователно-квалификационна степен (физически, химически и науки за земята) [11]

Фигура 4.Завършили висше образование (технически науки и технически
професии) [11]

Научно-изследователска и развойна дейност
През последните няколко години в системата на висшето образование бяха предприети енергични и конкретни законодателни и нормативни
действия, целящи реформирането на висшето образование в България,
като акцентите падат върху стимулирането на публикационната активност в световноизвестни научноизследователски бази данни с импакт
фактор и насърчаването на участието на млади учени в научната им дейност. Свидетелство за това е приетата през м. ноември 2021 г. Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни
международни научни списания и отворения достъп до научна информация“. Водещата цел на програмата е „стимулиране на публикационната
активност на научноизследователския състав и повишаване броя на научните публикации в авторитетни научни списания, реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Science или Scopus, както и
насърчаване на културата на споделяне на научна информация с отворен
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достъп и възприемането й като стандартна практика от научноизследователската общност.“ [7]. В така заложените критерии, обаче, съществува риск от развиване на дейности, чиято цел е публикуване на статии в
индексирани издания, вместо да се извършват изследвания с цел решаване на конкретни теоретични, научно-приложни и приложни проблеми.
Водещ документ по направлението „научни изследвания“ е Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република
България (2017 - 2030) [6]. В нея са идентифицирани редица слабости на
научната продукция в България през последните десетилетия като непрекъсната и трайна загуба на позиции по отношение на видимите научни
публикации в авторитетните международни научни бази данни, липса на
адекватно финансиране на НИРД (и нисък дял на публичните разходи),
недостатъчна активност по Рамковата програма на ЕС и не на последно
място - крайно ниското заплащане на докторантите, което към 2021 г.
възлиза на 500 лева месечно. Това е крайно недостатъчно за привличането и ангажирането на млади специалисти в полето на академичната
дейност.
Енергийният отрасъл от своя страна като високотехнологичен и ангажиран пряко с научните постижения в редица области, които не са ограничени само до техническите или природни науки, изпитва естествена
потребност от наличието на качествен академичен състав и учени по
съответните направления. Научните публикации, свързани с актуалната
проблематика в енергетиката не само на национално, но и на световно
равнище, са от изключително важно значение за разпознаваемостта не
само на конкретните личности, но и на целия енергиен отрасъл. Не трябва да се пропуска и значението на имиджовия ефект, който съпътства
високите научно-практически постижения на учените, изследващи проблематиката в отрасъла и който носи допълнителна добавена стойност
към получените и приложените резултати.
За развитието на научно-изследователска и приложна дейност с висока добавена стойност не може да се разчита, обаче, единствено на
подкрепата на отрасъла, а следва да има ясно дефинирани национални
приоритети. Тези приоритети трябва да са обвързани както с енергийната, така и с образователната и научно-приложната политика на страната.
Енергетиката има своето естествено място в развитието на научно-изследователската дейност не само поради характера си на високотехнологичен отрасъл, но и поради необходимостта от прилагане на
научен подход за решаването на задачите, поставени от тенденциите на
енергийна трансформация, както и поради възможността за създаване
на висококвалифицирани оперативни и ръководни кадри. По този начин
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в най-голяма пълнота ще се изпълни замисълът на научно-изследователската и иновационната дейност като стълб на енергийния съюз.
Центрове за подготовка на кадри
По отношение на техническите науки сравнително разпространени са
специалностите, свързани с отоплението, вентилацията и климатизацията, газоснабдяването, електроенергетиката и електрическите машини. В
една или няколко от тези области има специалности в техническите университети в София, Габрово и Варна, ВТУ „Тодор Каблешков“, РУ „Ангел
Кънчев“, МГУ „Св. Иван Рилски“, УАСГ и Тракийския университет.
Сравнително по-дефицитни са специалностите, свързани с топлоенергетиката и ядрената енергетика, като към момента единствената образователна институция, подготвяща такива инженери е ТУ – София. В
областта на физиката основната подготовка на кадри се осъществява в
СУ „Св. Климент Охридски“ и в известна степен в ПУ „Паисий Хилендарски“. Различни аспекти на хидроенергетиката са застъпени в ТУ – София
и УАСГ. Образованието в областта на ВЕИ е застъпено на практика във
всички технически ВУЗ, вкл. ХТМУ. Следва да се отбележи, че не всички
специалности в едно направление са взаимозаменяеми.
В областта на енергийната икономика основните образователни институции са СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС и ТУ – София, а в областта
на енергийната сигурност – ВА „Г. С. Раковски“ и УНСС.
Заключение
Направен е преглед на тенденциите на изменение на броя хора, получаващи квалификационна, образователно-квалификационна или образователна и научна степен в областта на техническите и природните науки. Ясно
видима е отрицателната тенденция на намаляване на броя на тези хора.
Тъй като досегашните частични изследвания по темата за кадровата осигуреност са съсредоточени предимно в областта на ядрената
енергетика, се отваря нова необходимост от комплексно изследване на
динамиката на подготовка на кадри за енергетиката не само в природните и техническите науки, а и в областите на икономиката, финансите,
енергийното право, защитата на критичната инфраструктура и т.н., за да
се получи цялостна моментна картина, която да послужи като основа за
разработка на стратегия за запазване и развитие на кадрите в енергетиката, която да допълва общата енергийна политика на страната. Тези
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данни могат да бъдат предоставени единствено от учебните отдели на
съответните висши учебни заведения.
Комплексният характер на отраслите в сектор „Енергетика“, тяхната специфичност и все по-задълбочаваща се интердисциплинарност
изискват съчетаването на усилия от всички заинтересовани страни в
областта на образованието (средни и висши училища, изследователски
центрове и институти, НПО) с активното посредничество и адекватни законодателни и нормативни мерки от страна на държавното ръководство.
Един от способите за решаването на проблемите с квалификацията на
бъдещите кадри е да се възприеме тъкмо интердисциплинарният подход,
който наред с придобиването на конкретни специални знания и умения в
специфична област да дава и познания от други области, влияещи върху
работата и развитието на енергийния сектор.
Чрез възприемането на интердисциплинарния подход (без да се
пречи на конкретната специализация) ще се създадат предпоставки за
по-широко разбиране на взаимовръзките в енергетиката, както и на различните ограничаващи условия с различен характер, които оказват влияние върху развитието на отрасъла.
Като добра практика може да бъде спомената изготвената от Агенцията за ядрено регулиране Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера (2022 - 2032) [1]. В нея са идентифицирани
проблемите с човешките ресурси на национално ниво и са предложени
действия за тяхното решаване.
В настоящата разработка са идентифицирани основните центрове,
подготвящи специалисти в областта на енергетиката. Техният брой е добра предпоставка за по-нататъшно развитие на система от учебни заведения, която да послужи за удовлетворяване на нуждите на енергийния
отрасъл. Идентифицирани са и тесни места (единствени специалности,
подготвящи кадри за ключови подотрасли), към които следва да се насочи специално внимание.
Въз основа на гореизложеното, може да се защити тезата, че достъпът на енергетиката до висококвалифицирани специалисти е от решаващо
значение за формулирането и осъществяването на ефективна енергийна
политика и поддръжката, експлоатацията и изграждането на енергийни съоръжения по безопасен, екологосъобразен и икономически ефективен начин.
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Abstract
This paper presents the results from simulation of „Main steam line break“ accident using RELAP5/mod3.3 addressed to VVER-1000 reactor type. The work
is based on OECD VVER-1000 MSLB benchmark.
The main objectives of performed work is to provide elements for the safety,
validated safety analysis tools, also for improvement of codes and methods
for VVER comprehensive safety assessment and to support VVER fuel development and qualification activities.
The investigated scenario is main steam line break in a VVER-1000 between
the steam generator (SG) and the steam isolation valve (SIV), outside the containment. This event is characterized by significant space-time effects in the
core caused by asymmetric cooling and assumed stuck-out control rods after
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scram. One of the major concerns for this case is the possible return to power
and criticality after scram, due to overcooling.
1. Introduction
The transient is initiated by a main steam line break in a VVER-1000 between the steam generator (SG) and the steam isolation valve (SIV), outside
the containment.
This event is characterised by large asymmetric cooling of the core and
large primary coolant flow variations. One of the major concerns for this case
is the possible return to power and criticality after reactor scram, due to overcooling. The scenario is based on conservative assumptions that maximise the
consequences for a return to criticality. The break is assumed to occur in MSL-4
with ID (inside diameter) 580 mm. Following the break it appear the scram signal
based on signal. The MCP of the faulted loop trips to mitigate the overcooling,
with a coast down time of 55 s. The vessel mixing pattern makes a transition to
reversed flow in one loop and three MCP running normally during the transient.
A mechanical failure of the large feed water-regulating valve in the broken
line is assumed. At the time of the steam line rupture the valve starts to open
from about 70% to 100% and then remains stuck in the open position. The main
feed water flow to the faulted SG terminated by closure of the feed water block
valve in 52 s. Steam isolation valve #4 starts to close and the check valve in the
broken line closes to isolate the MSH from the break. Turbine stop valves close
on protection signal: 10s after scram.
2. Brief description of RELAP5/MOD 3.3 VVER1000 model
The Baseline input deck for VVER-1000/V320 Kozloduy Nuclear Power
Plant, Unit 6 was developed by the INRNE-BAS.
The Kozloduy VVER-1000 RELAP5/MOD3.3 [1, 2] model was defined to
include all major systems of Kozloduy NPP, Unit 6, namely: reactor core, reactor vessel, Main Coolant Pumps (MCPs), SGs, steam lines and Main Steam
Header (MSH), emergency protection system, pressure control system of the
primary circuit, makeup system, safety injection system, steam dumping devices (BRU-K, BRU-A, SG and pressurizer safety valves), and main feedwater
system.
In the RELAP5 model of VVER-1000, the primary system has been modelled using four coolant loops each one including one MCP and horizontal SG.
A hot and average heated flow paths and a core bypass channel represent the
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reactor core region. The reactor vessel model includes a downcomer, lower
plenum, and outlet plenum. The Pressurizer (PRZ) system includes heaters,
spray and pressurizer relief valves. The safety system representation includes
accumulators, high- and low-pressure injection systems, and reactor scram system. The model of the make-up and blowdown systems includes associated
control systems.
RELAP5 heat structure components are used to represent fuel rods, vessel
structural internals (core barrel, core baffle, lower and upper plates, protective
tube block and etc.) and the reactor vessel. Heat transfer from the primary to the
secondary side is modelled by heat structure components.
The primary and secondary side modelling are shown schematically on Figures 1 and 2.

Figure 1 RELAP5/MOD3.3 VVER 1000 Primary side nodalization model
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Figure 2 RELAP5/MOD3.3 VVER 1000 Secondary side nodalization model

3. Initial and boundary conditions:
•
•
•
•
•

The reactor is at nominal conditions, and hot full power (HFP)
270.4 EFPD (29.90 MWd/kgU average core exposure);
The used fuel loading is the end of 8-th campaign;
0.3g/kg boron acid concentration (53 ppm boron concentration);
Equilibrium Xe and Sm concentrations.

4. Scenario:
MSLB transient description, summarizing the main assumptions:
1.	Size break (ID:580 mm);
2.	The activation of reactor SCRAM is based on the following signal: After
SG#4 pressure rapidly drops in accordance with signal PSG < 50 kgf/
cm2 and dTs(I-II) > 75 °C.
3.	MCP #4 coast down in 55 sec;
4.	Make up and Let down systems are not activate;
5.	BRU-K is activated for secondary side pressure regulation;
Feed water valve fails and remains open (additional FW into SG).
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5. Results and discussions:
The calculated results are presented on Figures 3 to 10.
After the main steam line break is observed in loop #4, the initial steam
flow increase rapidly, which lead to the overcooling of the primary system and
accordingly, the temperature in unaffected loops and pressure decrease. The
SCRAM signal is activated at 6 sec, due to signal P in SG < 50 kgf/cm2 and
dTs(I-II) > 75 °C. The MCP #4 coast down for app. 55 sec. Feed water valve
fails and remains open (additional FW into SG).
After the reactor trip, the reactivity increases (see Figure 7) mainly due
to the overcooling of primary coolant, from the other side the primary coolant
density, also increase (see Figure 9). Furthermore, the fuel temperature reactivity coefficient has impact on reactivity behaviour. After steam line isolation
the pressure in the non-affected SG rises and this SG does not represent the
heat sink, but it heats-up the primary system, what is beneficial to the accident.
After reaching the set points for secondary side regulation activation, the BRU-K
open at 6.65 MPa and reduce the pressure, and close when the secondary
pressure is app. 4.47 MPa (the close signal in not real set point, but it is accepted in OECD benchmark for BRU-SN). After BRU-K close the pressure increase
slowly to 5.5 MPa until the end of transient (see Figure 10).

Figure 3 Total break flow rate
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Figure 4 Integrated break flow rate

Figure 5 BRU-K flow rate

Figure 6 Average pressure above the core

Figure 7 Reactivity

Figure 8 Doppler coolant temperature

Figure 9 Average coolant density

Figure 10 MSH pressure

After the water inventory from the faulted SG is lost, the temperature in the
primary system start to increase slowly, which lead to reactivity decrease.
The decay heat is again transferred to the non-affected steam generator
and this effect is superior in the cases with RCPs available what resulted in the
slower reactivity decrease.
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6. Conclusions
In this paper is discussed the results of thermal-hydraulic calculation of
“Main Steam Line Break” analysis at full power reactor for VVER-1000/V320
units at KNPP. The performed analysis is based on a previously OECD “MSLB”
Benchmark. Based on, it has been simulating MSLB accident using RELAP5/
MOD3.3.
The presented paper demonstrates the stability of the reactor system during
the accident progression of a size break steam line break. The results demonstrate that the system is in the acceptable margin of cooldown rate.
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АНАЛИЗ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НОВИ ПОДХОДИ ПРИ
АКТИВАЦИОННИЯ АНАЛИЗ И РАДИОХИМИЯТА НА ЗНАЧИМИ ЗА
ЧОВЕКА И ОКОЛНАТА СРЕДА ТЕХНОГЕННИ РАДИОНУКЛИДИ
Младен Митев, Мария Манолова, Добромир Димитров, Любен Добрев

ANALYSES OF THE NECESSITY FOR NEW APPROACHES IN
ACTIVATION ANALYSES AND RADIOCHEMISTRY OF TECHNOGENIC
RADIONUCLIDES IMPORTANT FOR PEOPLE AND THE ENVIRONMENT
Mladen Mitev, Mariya Manolova, Dobromir Dimitrov, Lyuben Dobrev
The neutron activation is found to have important application in monitoring
activities related to irradiation with neutrons and gamma quanta such as radiation treatment of tumors, development of radiation protection measures
in hospitals and repositories for radioactive waste, determination of the remaining lifetime of nuclear power reactors, radiological characterization of
shut down nuclear facilities for decommissioning purposes. A major problem
for the use of activation detectors is the difficulty to measure experimentally
their precise activity, and the high level of radiation exposure of the personnel performing the measurements. It can be shown that new approach for
radiochemical separation of the activated chemical elements can be applied
by means of specific ion exchange resins. The applicability of the new instrumental approach to determine the specific activity of elements important for
the industry like Nb-93m, and also for the environment like Cs-137 may be
justified. The analyzed approaches may lead to significantly higher accuracy in
the measurements of important materials for the nuclear industry. Their effective application could significantly reduce the time to perform measurements
of activated materials and respectively the level of exposure of the personnel
in nuclear experimental laboratories, as well as to bring new knowledge in the
field of neutron activation that could serve as a basis for developing a wide
range of methodologies in the field of radiation therapy, nuclear energy and
radiation protection.
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Въведение
Разработването на нови подходи и технологии в областта на радиохимичните изследвания и активационния анализ е изключително належащо във връзка с непрекъснатото усъвършенстване на използваните
технически средства и до голяма степен се определя от постоянното осъвременяване на международните стандарти и добри световни практики в
областта на ядрените методи. У нас, а и в Европа, изследванията са насочени предимно към резултатите от приложението на тези методи, като
се използват познати и вече утвърдени практики и методики, в които не
са отразени новите технически средства, намиращи се на разположение
на учените. Това води до неоправдано големи разходи на време, материални и човешки ресурси и предопределя получаването на резултати с
високи неопределености на важни за здравето и живота величини. Именно затова получаването на нови подходи в областта на радиохимичните
изследвания и активационния анализ е в унисон с приоритетите, заложени в Националната стратегия за научни изследвания, а следователно и с приоритетите на ЕС, на чиято основа са поставени националните
приоритети. Получаването на нови методологии, като резултат от проведените изследвания на нови подходи биха могли да доведат до по-малко
радиоактивни отпадъци, получени вследствие на човешката дейност, и
до намалено облъчване на персонала, зает с лабораторни дейности в науката, медицината и индустрията. Такива изследвания са в съзвучие и
със следните три от националните и европейските приоритети в областта
на научните изследвания:
• Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени
и еко-технологии;
• Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти
храни;
• Нови материали и технологии.
Освен това изследванията създават предпоставка за иновации в областта на радиохимията, които от своя страна също могат да доведат
до по-високо качество на научните изследвания и по-ниско радиационно
натоварване на научния персонал.
Анализ на съществуващите методологии и възможностите за нови
подходи при активационния анализ и радиохимията на значими за човека
и околната среда техногенни радионуклиди
Прилагането на активационен анализ като научен метод има дълга история в световната и в българската наука. Разработени са редица
подходи в областта. В последните 20 години, поради естественото отте134

гляне на утвърдените български учени и получилата се пропаст между
поколенията, е налице значително забавяне на научните изследвания в
областта на активационните и радиохимичните анализи и подходите за
тяхното осъществяване. Понастоящем научните изследвания в областта
на активационния анализ [1] са съсредоточени в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките и
във Физическия факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“.
Методите за радиохимична обработка на изследваните образци са стандартни и добре познати в практиката и водят до значително радиационно
натоварване на изследователите в процеса на провеждане на техните научни изследвания. Същевременно развитието на химията и приложната
радиохимия дава основание да се смята, че е възможно чрез използване
на нови за познатите методики съединения, да бъде разработена нова
технология за радиохимична обработка. Наличните съвременни йоннообменни съединения например имат широко приложение в химичната
област, но тяхната приложимост в радиохимията е малко изследвана, въпреки наличните перспективи за по-висока прецизност на изследванията.
Изолирането и последващото определяне на радиоактивни изотопи в
различни сложни материални среди чрез използване на стандартни радиохимични методи има широко приложение. Те се използват най-вече
за оценка на чистотата и качеството на водите, предназначени за различни цели включително и питейно-битови, за анализ и контрол на чистотата на множество селскостопански продукти и храни, предназначени за
човешка консумация, за радиологични и екологични оценки на околната
среда и при характеризиране на специфични матрици с ниски концентрации на радиологично значими радионуклиди. Определят се концентрации
на радионуклиди в растителни видове и морски водоросли, подходящи за
провеждане на радиоекологичен монитинг, като по този начин се следи
за замърсяването на околната среда в следствие на човешката дейност.
Активационният анализ от своя страна се използва широко в дейностите
свързани с оценка на качествата на различни ядрени инструменти като
експериментални канали, медицински и научни ускорители, експериментални и енергийни ядрени реактори и др. Комбинирането на съвременните радиохимични методи за анализ с неутронно-активационен анализ,
заедно с използването на съвременни ядрено-физични методи за измерване би довело до значително подобряване на точността и бързината на
измерването и би дало тласък на научните изследвания в областите на
тяхното приложение.
Следователно, възниква необходимост от изследване на нови подходи и разработване, оптимизиране и валидиране на нови, бързи и лесни за
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изпълнение комплексни методи за анализи на сложни материални матрици, при които се използва минимално количество изходна проба и в същото време се гарантира получаване на точни и възпроизводими резултати,
а в редица случаи да са приложими и за рутинни анализи. Това прави
прилагането им особено ценно във връзка с намаляване на времето за
получаване на крайните резултати, значителното минимизиране на количествата генерирани вторични радиоактивни отпадъци и по-ниското дозово натоварване на персонала, извършващ радиохимичната обработка
на важните за индустрията и околната среда елементи Cs-137 и Nb-93m
[2]. За предварителна научна обосновка на търсения ефект може да бъде
използвано прецизно моделиране на процеса на активация, посредством
модерните неутронно-физични програмни пакети SCALE [3] и MCNP [4] с
използване на най-новите версии на постоянно обновяваните библиотеки
със сечения за ядрени взаимодействия: JEFF [5], ЕNDF [6] и JENDL [7].
Специфичните активности на материалите могат да бъдат определени
чрез стандартните инструментални методи. Този подход може да послужи за отправна точка в изследването на наличните нови материали,
чрез които посредством йонен обмен да бъде извършено радиохимичното разделяне на радиоактивните химични елементи Cs-137 и Nb-93m.
Получените резултати за специфичните активности да бъдат сравнени
с получените по стандартните методи, с теоретично моделираните и с
данни от световната практика. Така едновременно могат да бъдат получени резултати за свойствата на изследваните материали, като обект
на радиохимията и за точността на библиотеките със сечения за взаимодействие, използвани при теоретичното моделиране на ядрени реакции
за активация на химични елементи.
Заключение
Анализирана е възможността за прилагане на нови подходи при активационния анализ и радиохимията на значими за човека и околната
среда техногенни радионуклиди. Изследвани са предпоставките за тяхното научно търсене и са идентифицирани изотопите, при които има
най-голяма необходимост от използването на съвременни съединения за
радиохимично разделяне за целите на активационния анализ. Описан е
адекватен научен подход за оценка на очакваните резултати. Обосновани са научните ползи от провеждането на изследване за намиране на
нови подходи при активационния анализ и радиохимията на значими за
човека и околната среда техногенни радионуклиди.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАБОТАТА НА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО
РЕГУЛИРАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ В СГРАДА, СЛЕД
ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ
маг. инж. Радослав Асенов Асенов
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF INTERNAL HEATING SUSTEM
CONTROLL IN A BUILDING, AFTER ENERGY RENOVATION
mag. еng. Radoslav Asenov Asenov
The following report presents the results of experimental study of the operation of a single-pipe internal heating installation in the building, renovated
under National energy efficiency program in Bulgaria. The corrective settings
of the automatic temperature control of the heat supply in the district heating
substation have been determined experimentally.
Увод:
В настоящия доклад е представено експериментално изследване на
работата на системата за автоматично регулиране на температурата към
вътрешната отоплителна инсталация на жилищна сграда, след нейното
обновяване, по „Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради“ приета с ПМС № 18/02.02.2015 г..
Основната цел на изследването е експериментално, да се определят
какви са коригиращите настройки, които следва топлофикационното дружество, да въведе в системата за автоматично регулиране на топлоподаването в абонатната станция, за да се постигне желания технико-инономически ефект от мерките за енергийна ефективност и да се постигне
задоволяване на параметрите на комфорта в обитаваните помещения,
съобразно новите топлофизични характеристики на ограждащите елементи на сградата. Това е необходимо особено за сгради, при които не
са поставени термостатични регулиращи вентили на отоплителните тела,
при които клиентите нямат изградена техническа възможност за индивидуално регулиране на топлоподаването към обитаваните помещения.
Това са преобладаващо еднотръбни инсталации за отопление.
138

Обект на експерименталното изследване е отоплителната инсталация в жилищна сграда на адрес гр. София, жк. „Гоце Делчев“, р-н „Триадица“, бл. 231.
Отоплителната инсталация (ОИ) в изследваната сградата е еднотръбна водна отоплителна инсталация с горно подаване и долно събиране с параметри на топлоносителя на подаваща вода 95 0C и връщаща вода 70 0C. В сградата до момента няма въведена система за дяово
разпределение, не са монтирани термостатични радиаторни вентили или
други устройства след абонатната станция за индивидуално регулиране
на топлоподаването. В този случай за регулиране на топлоподаването
в сградата се разчита изцяло на системата за автоматично регулиране,
част от индиректната абонатната станция, състояща се от електронен
регулатор RVD 235, регулиращ вентил, електрически изпълнителен механизъм сензор за външна температура и сензори за температура на подаване, и връщане от отоплителната инсталация. След модернизацията на
топлофикационната система и подмяната на абонатната станция на сградата през 2005 г., е монтирана честотно управляема помпа за отопление
WILO Stratos 65/1-12, част от абонатната станция. Тази помпа е настроена, да работи с честотно регулиране и да подържа постоянен напор от
6,5m. В конкретния случай, тъй като на отоплителните тела няма регулиращи вентили и характеристиката на системата не се променя съществено, дебита в отоплителната инсталация на изхода от абонатната станция
остава относително постоянен. Регулирането на топлоподаването във
вътрешната инсталация е изцяло качествено с промяна на температурата на топлоносителя постъпващ в нея. След изпълнението на мерките
за енергийна ефективност и поставянето на външна топлоизолация и
смяна на дограмата на сградата, тъй като не е променена площа на отоплителните тела, същите се явяват преоразмерени при проектния температурен режим. Ето защо е необходимо във всички сгради обновени
по програма за енергийна ефективност, да се премине към температурен
режим на вътрешната инсталация с по ниски температури на подаващ и
връщащ топлоносител така, че топлинната мощност на съществуващите отоплителни тела, да се намали до стойности отговарящи на новите
топлофизични характеристики на сградата. Това се сътои в корекция на
наклона на отоплителната крива в електронния регулатор, и промяна на
условната температура в помещението, по които се изработва задание
за температурата на топлоносителя към инсталацията за отопление, цел
на изследването.
Една от характерните особености на конкретната сграда е нейното изложение на отделните фасади спрямо Слънцето, показано на Фигура 1.
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Фиг. 1 Диаграма на позицията на слънцето и изложението на сградата
генерирана от http://andrewmarsh.com/apps/staging/sunpath3d.html

На фигурата се вижда, че през зимния период една от фасадите на
сградата не се огрява от Слънцето. В близост до сградата няма постройки, които да засенчват изследваната и не са изградени слънцезащитни
системи на фасадата. Това е предпоставка за голяма неравномерност на
температурите на въздуха в помещенията и по апартаменти.
В допълнение на горното, поради липса на изградена система за индивидуално регулиране на топлоподаването, и неравномерност на дебита през отделните клонове на отоплителната инсталация, клиентите
в южните апатъаменти регулират температурата в помещенията, чрез
отваряне на прозорците, за сметка на това температурата на подаване към вътрешната отоплителна инсталация се ограничава до задания
с по-висока стойност, което води до преразход на топлинна енергия в
сградата.
Експериментална част:
По време на изследването е направен запис на изброените по-долу
параметри за период от един отоплителен сезон (2019-2020) и е наблюдавана работата на системата за автоматично регулиране. Наблюдавана
е и промяната на консумацията на енергия отчетена от топломера в абонатната станция. След анализ на събраните данни е коригирана настройката на регулатора така, че да бъде възможно достигането на проектни140

те температури на въздуха в помещенията. При експеримента е направен
запис на следните параметри:
• Температура на въздуха в избрано помещение с ограничено обитаване и южно изложение. Измерва се с термосъпротивителен термометър
Pt100, монтиран в средата на помещението.
• Температура на повърхността на южната фасада. Измерва се посредством термосъпротивителен сензор Pt100, монтиран на повърхността на изолацията.
• Температура на топлоносителя на входа на отоплителното тяло
в избраното помещение. Измерена чрез термосъпротивителен сензор,
монтиран на повърхността на тръбопровода от ВОИ.
• Температура на външния въздух. Измерва се посредством термосъпротивителен сензор Pt100, монтиран на западната фасада и екраниран от сградата.
• Ултразвуков разходомер производство на E+H , за измерване на
обемния дебит през избран вертикален клон на ВОИ.
• Регистриращ прибор производство на Е+H, за запис на сигналите
от гореизброените прибори.
Изледвана е работата на вътрешната инсталация с различно задание
на наклона на отоплителната крива и настроена условна вътрешна температура и е наблюдавана реакцията на системата при преходните процеси от промяна на външната температура, слънчевото греене, вятъра и
други. На фигура 2 е представена избрана част от записа на изменението
на тези параметри.

Фиг. 2 Запис от регистриращия прибор.

След разглеждане на данните от регистриращия прибор за периода
на отоплителния сезон 2019-2020 е установена връзка, между дебита
през избрания вертикален клон на отоплителната инсталация и изме141

нението на външната температура и температурата на водата във вътрешната отоплителна инсталация. Това изменение не е желано, защото
принципа на регулиране на топлоподаването от контролера в абонатната
станция е качествено регулиране с промяна единствено на подаващата
температура към отоплителните тела. Наблюдаваният ефект е по скоро
характерен за качествено-количествено регулиране, и се обяснява с разликата на гравитичните напори в отделните паралелни клонове, породено от разликата в температурите.

Фиг. 3 Ефект на изменение на дебита през верикален клон на отоплителната инсталация записан от регистриращия прибор (в син цвят).

От записаните данни през отоплителния сезон, след всяка нова настройка на регулатора e наблюдавано, дали в следващите няколко дни,
при промяна на външната температура се набюдават отклонения на
температурата на въздуха в избраното помещение, и чрез допълнителни
измервания се оценява средната температура на въздуха в помещенията на сградата. От записа на преходните процеси при резки промени на
външната температура се прави извод дали е необходима промяна на
настройките на PID регулатора.
Установената при измерването температура на въздуха в помещението се сравненява с проектната температура, и при отклонение
нагоре зададения в контролера наклон на кривата се намалява. По
този начин експериментално е определено, че за конкретната инсталация, след енергийното обновяване на сградата температурния
режим на вътрешната отоплителна инсталация следва да бъде коригиран от 95/70 0C (крива 20) на 60/40 0C (крива 12.5). Условна тавътрешна температура има огромно влияние врху работата на регулатора и е установено, че трябва да бъде настоена на 21 0C. Посочените
температурни графици са за външна изчислителна температура -15
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C. Следва да се обърне внимание, че за определяне на заданието,
контролера в абонатната станция обработва сигнала по външна темпераура, през филтър с времеконстанта около 21 часа. По този начин
се оптимизира използването на топлоакумулиращата способност на
сградата. От съществено значение след изпълнение на мерките за
енергийно обновяване е да се обърне внимание и на състоянието на
сензора за външна температура, и мястото му на монтаж. След монтажа на топлинната изолация той задължително следва да бъде изместен над топлинната изолация.
Следва да се направи уточнението, че намаляването на наклона на
отоплителната крива в конкретния случай е съобразено с установените
средните температури в апартаментите със Северно изложение.
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Фиг. 3 Температурни режими за контролер RVD 235 по данни от производителя [6].

За да се постигне хидравлично балансиране на отоплителната инсталация и да се избегне преразпределението на дебита в клоновете
на отоплителната инсталация, споменато по-горе, е възможно на нея
да бъдат монтирани щранг-регулиращи вентили и диференциални регулатори на налягане. Свързването на тези вентили в схемата показана
по долу, ще осигури възможност за прецизна настройка и регилиране
на дебита на съответната проектна стойност, което ще даде възможност за хидравлично балансиране на системата и икономия на топлинна
енергия.
При тази схема на свързване импулсните линии на регулатора на диференциално налягане, са свързани пред и след щранг-регулиращ вентил с настойваема пропускателна способност
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Фиг. 4 Схема на свързване на регулатори за диференциално налягане, като
регулатори на дебит.

При този начин на свързване се получава регулиране на дебита през
вертикалния клон на отоплителната инсталация, на стойност завеисеща
от пада на налягане върху щрангрегулиращия вентил и настроената пропускателна способност.
Дебита може да се определи по следната зависимост:
(1) Gn = Kv set *√∆pset
където:
Gn – Изчислителна стойност на дебита през клона на ВОИ, m3/h;
Kv – Пропускателна способност на щрангвентила, m3/h;
Δp set – Настроена стойност на диференциалното налягане, bar.
Поставянето на тази вентили на всеки еди от вертикалните клонове
дава възможност на оператора, да настрои и разпредели дебитите през
отделните клонове на отоплителната система съобразно инсталираната
мощност, и премахва ефекта от преразпределението и изменението на
дебитите между клоновете, следствие разликите в гравитичните напори,
което се наблюдава от записаните данни. Това ще се отрази в подобряване на качеството на предоставената услуга, като ще позволи постигането
на допълнителна икономия на енергия в сградата.
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Заключение:
След изпълнение на мерките за енергийна ефективност е необходимо, да се коригира настройката на регулатора на отоплителната инсталация в абонатната станция, за да се постигне комфорт и да не се нарушат
параметрите на микроклимата в обитаваните помещения.
Това настройване следва да бъде съобразено с особеностите на конкретната отоплителна инсталация и конкретната сграда.
При изпълнение на проектите за енергийно обновяване и промяна на
топлофизичните характеристики на ограждащите елементи на сградата
е необходимо преизчисление на топлинната мощност на отоплителните
тела или изчисление на новия температурен режим на вътрешната инсталация, особено за инсталации без индивидуално регулиране на топлоподаването.
Изводи:
Подобряването на енергийната ефективност на жилищните сгради,
не се изчерпва с монтажа на топлоизолационни системи. Съществува
потенциал за увеличаване на икономическия ефект с реновиране и обследване на вътрешните инсталации и съвремени решения за тяхното
интелегентно управление. Наблюденията показват, че независимо описаните ефеки, предписаните мерки за енергийна ефективност постигат своята цел и се наблюдава намаление на специфичния разход за
отопление в сградта, също така се наблюдава съществено изменение
на температурата на вътрешната стена, която има отношение към усещането за комфорт. Не на последно място са положителните ефекти
от понижаване на температурата на връщащата вода от абонатната
станция, преноса на по малко количество топлина до абонатната станция, изразено и с намаление на дебита през птрез нея и икономия на
електрическа енергия за помпена циркулация в топлопреносната мрежа и други.
Подобряването на енергийната ефективност на жилищния фонд е
една възможност за подобряване на стандарта на живот и излизане от
състоянието на енергийна бедност на голяма част от населението и намаляване на зависимостта от цените на енергоизточниците.
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Energy efficiency on combined heat and power production
and heat supply at district heating system
Kaloyan Hristov
The electrical power of steam turbine cogeneration systems depends on the
size of the heat load released, the temperature inlet water temperature district
heat exchanger (boiler-condenser) and the water flow through it. This report
aims to develop a mathematical model for the determination of the electrical
power of backpressure steam turbine PR-66-130/10 based on a developed
simulation model and multivariate calculations using the computer code GateCycle.
Въведение
Комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия е
съвременен метод за преобразуване на първичните енергийни ресурси.
При него двата енергийни продукта се генерират в една енергопреобразуваща инсталация. Паротурбинните инсталации са намерили най-широко
приложение при комбинираното производство на топлинна и електрическа
енергия [2]. В тези инсталации постъпващата пара се използва за производство на електрическа енергия и за подгряване на мрежова вода в
топлофикационни подгреватели. Подгрятата мрежова вода се транспортира до топлинните потребители чрез топлопреносната мрежа. Абонатните
станции са свързващото звено между консуматорите на топлина и топлопреносната мрежа. В тях параметрите на мрежовата вода се трансформират съобразно енергийните нужди на топлинните консуматори.
Целта на настоящия доклад е да представи подход за определяне
енергоефективния режим на системата за централизирано топлоснабдяване.
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Постановка на задачата
Преносът на топлинна енергия в системите за централизирано топлоснабдяване се свежда до избора на оптимална температура на мрежовата вода в подаващия тръбопровод [3, 8]. Тя влияе върху ефективността
на системата по две пера: от температурата на мрежовата вода зависят
топлинните загуби по преноса в топлопреносната мрежа и разходът на
мрежовата вода е пряко свързан с консумираната енергия от мрежовите
помпи за нейния транспорт до потребителите.
За да се оцени ефективността на системата за транспорт на топлинна енергия, трябва да се вземат предвид редица особености, които оказват влияние върху нейната икономичност:
• характеристиката на мрежовите помпи, с които мрежовата вода се
транспортира в топлопреносната мрежа;
• видът на централното регулиране на топлинните товари;
• структурата на топлопреносната мрежа;
• характерът на консумация на топлинна енергия от потребителите
в системата.
Енергоефективният режим на работа при преноса на топлина в системите за топлоснабдяване се определя от минимума на следната функция [2, 3]:
(1)
CТЗ + Cпренос = min
където:
CТЗ и Cпренос са съответно финансови разходи свързани с топлинните
загуби в ТПМ и тези, свързани с консумацията на електрическа енергия
при преноса на мрежова вода в системата.
Предложената зависимост (1) отчита само финансовите разходи,
свързани с консумираната електрическа енергия и загубите на топлина в
системата. За да се оцени оптималният температурен график, е необходимо да се отчетат разходите, свързани с производството на топлина и
електрическа енергия в източника на топлина.
Определянето на оптималния температурен график чрез финансовото изражение не е обективен инструмент. Това се дължи на динамичното
изменение на пазарните цени на топлинната и електрическата енергия.
Друг подход за определяне на оптималния температурен график е чрез
използването на вложеното количество условно гориво за производството на електрическа енергия необходима за преноса на мрежова вода в
системата и това, което е еквивалентно на топлинните загуби в системата. За целта е необходимо да се определи еквивалентът на първичен
енергоносител на консумираната електрическа енергия и загубите на то148

плина [7]. Тя може да се отчете чрез топлинния еквивалент на вложения
първичен енергоносител - Qпе:
Qne = Qтз ep
Qne = Nпренос ep

(2а)
(2б)

където:
Qтз и Nпренос са съответно топлинните загуби и консумираната електрическа мощност при преноса на топлина в ТПМ, MW;
ep – коефициентът, отчитащ разходите, свързани с производство и
пренос на дадения вид енергия (топлинна или електрическа);
Стойността на коефициента за определянето на еквивалентната
мощност на първичния енергоносител (ep), вложен в производството, е
3,00, а за топлинните загуби този коефициент е в интервала от 1,10 до
1,25. По-ниската стойност съответства на производството на топлина от
котел с гориво природен газ, а по-високата стойност е за твърди биогорива (дървени брикети). В големите системи за топлоснабдяване в нашата
страна основното гориво на енергийните котли е природен газ, затова
при изчисляването вложената топлинна мощност с горивото еквивалентна на топлинните загуби в ТПМ ще е при ep=1,10.
За по пълна картина е необходимо определянето на оптималния температурен график на преноса на топлина в ТПМ трябва да бъдат отчетени три компонента: изразходваното гориво от инсталацията за комбинирано производство - Bит, условното гориво, съответстващо на топлинните
загуби - Bтз и на консумираната електрическа мощност - Bпренос [1, 2]. Класическият запис на тази оптимизационна задача е следният:
BИТ + Bтз + Bпренос = min

(3)

Минимизирането на разхода на гориво за производството на топлинна и електрическа енергия не винаги отговарят на оптималния режим [4],
който инсталацията за комбинирано производство реализира.
За да се осигури реализирането на висока икономия на гориво в източника на топлина, е необходимо оптимизационната задача за определяне на оптималния температурен график да се декомпозира. Декомпозицията на задачата се свежда до два етапа:
I етап – при зададено топлинно потребление в системата за топлоснабдяване (Qт) да се определи температурата на мрежовата вода в
подаващия топлопровод (τ1), така че сумата от горивния еквивалент на
топлинните загуби и консумацията на електрическа енергия за транспорт
на топлоносителя да има минимална стойност;
Bтз + Bпренос = min
(4)
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II етап – след определяне на оптималната температура на мрежовата
вода за дадено топлинно потребление, съгласно уравнение (4) се пристъпва към намиране на режима на работа на инсталацията за комбинирано производство с висока енергийна ефективност. Критерият за избор
на режим с висока енергийна ефективност се определя при реализиране
на максимална икономия на гориво от инсталацията (∆B=max). При намирането на този режим се определя разходът на условно гориво, който се
реализира в източника на топлина.
Разглежда се система за централизирано топлоснабдяване. Общата дължина на топлопроводите в системата е 66 599 m [5]. Полагането
на топлопроводите в топлопреносната мрежа е изпълнено е изпълнено
по три способа: подземно канално, подземно без канално, и въздушно.
Енергийната ефективност на топлоснабдителната система е оценена при
отпускането на топлина от паротурбинна за комбинирано производство
тип ПР-66-130/10. Тя отпуска топлинна енергия за битови потребители
чрез бойлер-кондензатор. Разгледано е изменението на топлинния товар
на потребители в интервала от 80 MW до 130 MW. Минималният топлинен
товар съответства на началото на отоплителния сезон, а максималният - на изчислителната консумация на потребителите в топлинния район.
Температурата на мрежовата вода на изхода от източника на топлина
е прието да се изменя в границите от 60 до 100 оC, а постъпващата се
изменя в интервала от 50 до 70 оC.
При изследването на режимите на работата на топлопреносната мрежа е използван софтуер за симулационно моделиране. Топлопреносната
мрежа е моделирана със софтуерния продукт TERMIS, а инсталацията за
комбинирано производство с GateCycle.
Основните паспортни технически данни за разглежданата паротурбинна инсталация ПР66-130/10 са:
• налягане на свежата пара - pо= 13 MPa;
• температура на свежата пара - to=535оС
• максимален топлинен товар на бойлер-кондензатора Q= 130 MW;
• максимално подгряване на мрежовата вода в бойлера Δτ=50 оС;
• максимален разход на мрежова вода през бойлера G=2600 t/h;
• граници на изменение на налягането на парата в бойлера от 0,1 до
0,25 MPa;
• максималния разход на пара в бойлера-кондензатора e 230 t/h;
Енергийната ефективност на инсталацията за комбинирано производство е оценена чрез икономията на условно гориво ∆B. Тя се полу-
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чава при удовлетворяване на определено енергопотребление (топлинна
или електрическа енергия) при съвместно производство, сравнено с тази
енергия при разделния метод. Подробна методика за определянето на
икономията на гориво е представена в [2, 6]
С помощта на софтуера за симулационно моделиране GateCycle е
извършено симулационно изследване на работата на инсталацията за
комбинирано производство и е оценена икономията на гориво. На фиг.1.
е представена графично максималната икономия на гориво от паротурбинната инсталация при изменение на топлинния товар, отпуснат в системата за топлоснабдяване и температурата на постъпващата мрежова
вода за подгряване в бойлер-кондензатора.

Фигура 1. Максимална икономия на гориво за паротурбинната инсталация
при изменение на топлинния товар и температурата на постъпващата
мрежова вода в бойлер-кондензатора.

От графиката се вижда, че максималната икономия на гориво от паротурбинната инсталация при изменение на топлинния товар, отпуснат в
системата за топлоснабдяване и температурата на постъпващата мрежова вода за подгряване в бойлер-кондензатора, е показана на фиг.2. На
представената графично максимална икономия на гориво се наблюдава,
че за разгледания режим на работа на инсталацията за комбинирано производство тя се изменя в интервала от 28.55 до 30.2 %. Ниските стойности съответстват на температура на мрежовата вода 70 оС и топлинен
товар 80 MW, а по-високата стойност е при максималния топлинен товар
и температура на мрежовата вода 50 оС.
Изменението на температурна разлика при подгряването на мрежовата вода в бойлер-кондензатора, при която се реализира максималната
икономия на гориво, е показано на фиг.2.
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Фигура 2. Изменение на температурната разлика на мрежовата вода
подгрявана в бойлер-кондензатора при реализирането на максимална
икономия на гориво от паротурбинната инсталация

Когато е известна стойността на температурната разлика за дадена
температура на обратната мрежова вода τ2 и отпускания топлинен товар
в системата за централизирано топлоснабдяване Qт, може да се определи оптималната температура на водата в подаващия топлопровод - τ1.
Тази температура на подаваната мрежова вода е оптимална от гледна
точка на инсталацията за комбинирано производство. За да се определи
оптималната температура на системата за топлоснабдяване, е необходимо да се изследва режимът на работа на топлопреносната мрежа.
Определените величини, при симулационното изследване на топлопреносната мрежа, са:
• топлинните загуби при пренос на топлина – Qтз, MW;
• консумираната електрическа мощност при транспорта на мрежовата вода в системата за топлоснабдяване – Nтранс, MW;
На фиг. 3. е представена опростена схема на движението на потоците мрежова вода в разглеждания отоплителен район. На представената
схема от обратната магистрала пристига мрежова вода(Gмв) с температура τ2. Тя се разделя на две части. Единият поток (Gбк) се подгрява в източника на топлина в бойлер-кондензатор чрез отработена пара от противоналегателна паротурбинна инсталация тип ПР-66-130/10. Другият поток
(Gкв) мрежова вода постъпва чрез къса връзка в смесителен колектор. В
него се смесват двата потока и се формира температурата на мрежовата
вода към топлоснабдителната система.
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Фигура .3. Опростена схема на топлоснабдителната система
На фиг.4. е показано изменението на разхода на мрежова вода за разглеждания топлинен район, в зависимост от температурата на мрежовата вода в
подаващата магистрала и топлинния товар.

Фигура 4. Изменение на разхода на мрежова вода в зависимост от
температурата в подаващата магистрала и топлинния товар

На фиг.5. и фиг.6. е представено графично изменението на топлинните загуби и консумацията на електрическа мощност при изменение на
топлинния товар и температурата на мрежовата вода на изхода от източника на топлина.
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Фигура 5. Загуби на топлина при преноса на топлинна енергия в системата
за топлоснабдяване

Топлинните загуби на фиг.5. са определени съгласно външната температура, съответстваща на отпускания топлинен товар в системата за
топлоснабдяване.

Фигура 6. Консумирана електрическа мощност за транспорт на
топлоносител в системата за топлоснабдяване

Вследствие на намаляването на топлоносителя при повишаване на
температурата на мрежовата вода се намалява необходимата електрическата мощност за транспорт на мрежовата вода в системата. Повишаване на електрическата мощност за транспорта на топлина в системата се наблюдава при увеличение на топлинния товар и понижение на
температурата на мрежовата вода след източника на топлина. Тогава
разходът на мрежова вода достига максимални стойности. Консумираната електрическа мощност, за разгледания случай на работа на ТПМ, се
изменя в интервала 0,25 MW до 12,00 MW.
Резултати по-горе, са получените, без да се отчитат разходите за
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производство на топлинна енергия в източника на топлина и не са взети
предвид хигиенните изисквания за минималната температура на топлата
вода за домакинствата.
На фиг.7. е представено изменение на разходите, свързани с транспорта на топлина в системата за топлопреносната мрежа, изразени в
условно гориво в зависимост от топлинния товар и температурата на подаваната мрежова вода.

Фигигура 7. Изменение на разходите, свързани с транспорта на топлина в
системата за топлопреносната мрежа, изразени в условно гориво в зависимост от топлинния товар и температурата на подаваната мрежова вода.

Минималната стойност на вложеното условно гориво за транспорт
на топлина в топлопреносната мрежа (фиг.7.) се наблюдава при ниски
температури на мрежовата вода на изхода от централата. С увеличаване на консумираната топлинна мощност минималните стойности се изместват към по-високи температури на мрежовата вода. Температурата
на мрежовата вода и топлинния товар, при които разходите, свързани с
транспорта на топлинна енергия (изразени в условно гориво), имат минимална стойност, са представени в табл. 1.
таблица.1.
Qт, MW

80

τ1, С
70
Bт.з.+Bтранс, kg 1459,3
о

90

100

110

120

130

80
1663,8

80
2020,2

90
2192,1

100
2528,4

100
2620,0

Изменението на разхода на условно гориво при транспортирането на
топлина в разглеждания топлинен район, с отчитане на вложеното количество първични ресурси от източника на топлина, е представено на
фиг.8.
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Фигура 8. Изменение на общото количество условно гориво за поддържането на зададения температурен график при транспорта на топлина в
системата в зависимост от топлинния товар и температурата на подаваната
мрежова вода.

Вложеното количество условно гориво в източника на топлина и неговият еквивалент на консумираната електрическа мощност и топлинните загуби при поддържането на разглеждания температурен режим на
ТПМ се изменя в интервала от 19100 kg до около 34000 kg. По-ниските
стойности се наблюдават при консумация на топлина от потребителите
от 80 MW, а по-високите стойности се реализират при топлинен товар на
консуматорите от 130 MW.
В табл. 2. са представени сумата на горивния еквивалент за транспорт на топлина в системата за топлоснабдяване и направените разходи
са свързани с комбинираното производство в източника. Частта от тази
сума, свързана с комбинираното производство, е получена при реализиране на максимална икономия на гориво. Горивният еквивалент на топлинните загуби и консумацията на електрическа енергия за транспорт
на топлоносителя е получен съгласно формула (2a и 2б).
таблица 2.
Qт, MW

80

90

100

110

120

130

τ1, С

70

80

80

90

100

100

Bт.з.+ Bтранс+ BИТ, kg

19042,1 21305,9 23822,3 25780,2 27741,4 29661,2

о

От фиг. 7. и фиг. 8. се вижда, че вложеното количество първични
енергийни ресурси за комбинирано производство надвишават еквивалента на условно гориво за преноса на топлина за топлоснабдителната система. Това дава предпоставки за разработка на системи от мероприятия
с цел подобряване енергийната ефективност на източника на топлина.
156

Изводи
В настоящия доклад е оценена енергийната ефективност на системата за топлоснабдяване. Разгледана е енергйната ефективност на инсталацията за пренос на топлинна енергия в системата за топлоснабдяване
и ефективността на работа на отпускането на топлина от паротурбинна
инсталация ПР-66-130/10.
Формулирана е и е решена оптимизационна задача за преноса на
топлинна енергия в системите за централизирано топлоснабдяване с
отчитане на комбинираното производство в източника на топлина. Решаването на оптимизационната задача позволява да се определи температурата на мрежовата вода в подаващата топлинна магистрала, така
че произведената електрическа енергия да се реализира с максимална
икономия на гориво и разходите свързани с транспорта на топлина (изразени в условно гориво) да имат минимална стойност.
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Оценка на вида на централното регулиране върху
ефективността на преноса на топлинна енергия в
системите за централизирано топлоснабдяване
Калоян Христов

Analyze of the mode of central regulation on the
efficiency of the heat transport in district heating
systems
Kaloyan Hristov
The use of new technologies for regulation of the heat load in the district heating systems leads to a change of the main regime parameters: the consumption of the district water and its temperature in the outgoing and incoming pipe
from the source of heat. The change of these regime parameters is directly
related to the change of the capital costs in the district heating systems, the
combined production of heat and electricity, the fuel consumption, the costs
related to the transport of the district water and the amount of heat losses. The
assessment of the change of these factors leads to an economic effect from
the introduction of the new technologies for heat load regulation.
Въведение
Ефективността на преноса на подгрятата мрежова вода по топлопреносната мрежа зависи от нейния температурен режим на работа. Мрежовата вода в източника на топлина се подгрява до температура, съобразена с нуждите на консуматорите в системата за топлоснабдяване. При
транспорта на мрежовата вода в топлопреносната мрежа се реализират
топлинни загуби, което води до понижаване на нейната температура. В
голяма степен върху загубите на топлина оказва влияние видът на централно регулиране, който се реализира в топлоснабдителната система
[2,3].
Задачата на централното регулиране се свежда до поддържането
на температурата на въздуха в отопляваните помещения- tвт на зададено
ниво. Когато се реализира централно качествено регулиране се изменя
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на температурата на мрежовата вода в подаваната магистрала в зависимост от температурата на външния въздух, при постоянен разход на
мрежова вода (G=const). При централно количествено регулиране температурата на мрежовата вода в подаващата магистрала е постоянна
величина, а разходът на мрежовата вода се изменя.
Настоящият доклад има за цел да анализира ефективността на преноса на топлина при преминаването от централно качествено към количествено регулиране на топлинния товар в системите за топлоснабдяване
Оценка на ефективността на преноса на топлина в системите за
топлоснабдяване при преминаване от централно качествено към количествено регулиране
Топлинните загуби и разходът на електроенергия за транспорта
на топлоносителя в системата за топлоснабдяване зависят от вида на
централното регулиране. При преминаването от централно качествено
регулиране към количествено регулиране е свързано с понижаване на
температурата на подаваната мрежова вода и изменение на разхода на
топлоносителя в системата.
От съвместното решаване на уравнението на топлинния баланс [1]
за топлинния товар на системата за топлоснабдяване при качествено и
количествено регулиране следва, че отношението на масовите разходи
на мрежова вода е обратно пропорционално на съотношението на температурната разлика на мрежовата вода в подаващия и обратния топлопровод при тези способи за регулиране:


(1)

където:
Gкол и Gкач са съответно масовите разходи на мрежова вода при количествено и качествено регулиране на топлинния товар, kg/s;
и
– температурите на мрежовата вода в подаващия и обратния топлопровод на топлопреносната мрежа при качествено регулиране.
и
– температурите на мрежовата вода в подаващия и обратния топлопровод при променлив разход на топлоносител в системата за
топлоснабдяване.
Положителната страна при преминаване на температурния график
с постоянен разход на топлоносител към график с променлив разход на
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топлоносител е икономията на енергия за транспорта на мрежовата вода
в системата. Това се дължи на понижения разход на вода в системата за
топлоснабдяване през по-голямата част от отоплителния сезон. Изменението на електрическата мощност при сравняването на количествено с
качествено регулиране се определя от:


(2)

където:
Nкол и Nкач са съответно електрическите мощности на мрежовите помпи при количествено и качествено регулиране на топлинния товар, kW;
Съпоставката и изменението на разхода на мрежова вода при двата
способа на регулиране е представено в табл. 1. За анализа са избрани
следните температурни графици: при качествено регулиране е избран
най-разпространеният график в системите за топлоснабдяване -150/70
о
С и при количествено регулиране е разгледан график 110/70 оС [1,4]
таблица 1. Съпоставяне на видовете централно регулиране.
tвн
Gкол/Gкач Nкол/Nкач Часове
-16
-15
-10
-5
0
5
10
12

150
149
132
115
98
80
62
54

70
71
66
60
53
47
40
37

110
110
110
110
110
110
110
110

70
68
59
49
39
28
20
20

2,00
1,87
1,36
0,97
0,68
0,45
0,26
0,20

8,00
6,59
2,50
0,92
0,31
0,09
0,02
0,01

4
14
78
331
965
1315
1025
828

От табл. 1 се вижда, че при количествено регулиране изчислителният разход на мрежова вода в топлопреносната мрежа се увеличава
два пъти по сравнение с този при качествено регулиране. При качествено
регулиране, с повишаване на температурата на мрежовата вода и понижаване на температурата на външния въздух, разходът на мрежова вода
намалява. При температури на околния въздух от 5,7 оС разходите на
мрежова вода при двата способа са равни. Продължителността на работата на системата за топлоснабдяване в условията на повишен разход на
мрежова вода при ниски температури на мрежова вода не е голяма. За
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климатичните условия на град София тя е от порядъка на около 420 часа
или 9 % от общата продължителност на отоплителния период.
Така представено отношението на мощностите на мрежовите помпи
при количествено и качествено регулиране ще се изменя на трета степен
спрямо отношението на разходите на топлоносител в системата (табл.1).
На фиг.1. е представено изменението на отношението на мощностите при количествено и качествено регулиране – Nкол/Nкач в зависимост от
изменението на температурата на външния въздух.

Фигура 1. Изменение на съотношението на консумираната електрическа
мощност от мрежовите помпи при централно количествено и качествено
регулиране на топлинния товар

От графиката на фиг.1. и табл.1. може да се направи следния извод:
през по-голяма част от отоплителния период електрическата енергия, необходима за транспорт на топлоносителя при количествено регулиране, е
по-малка от тази при качествено регулиране, т.е отношението Nкол/Nкач <1.
Повишаването на изчислителния разход на мрежова вода в топлопреносната мрежа при количествено регулиране може да доведе до необходимост от увеличаване на диаметрите на топлопроводите за поддържане на специфичните загуби на налягане, равни на загубите при
качествено регулиране. Изчисленията показват, че при увеличаване на
изчислителния разход на мрежова вода два пъти диаметърът на тръбопровода следва да бъде увеличен с около 30%.
Специфичните загуби на налягане на триене се определят по следните изрази:

където
G е масовият разход на мрежова вода, kg/s;
d - диаметърът на топлопровода, m.
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(3)

Изменението на специфичните загуби на налягане от триене на количествено регулиране спрямо качествено регулиране могат да се определят от (4) след като се преобразува (3).


(4)

Чрез уравнение (4) може да се определи с колко трябва да се увеличи
диаметърът на топлопровода при количествено регулиране, така че специфичните загуби на налягане от триене да са равни на тези при качествено регулиране, т.е.

.

Фигура 2. Изменението на съотношението на специфичните загуби от триене на
топлопровода при централно количествено и качествено регулиране на топлинния товар: 1 - dкол / dкач =1.0; 2 - dкол / dкач =1.1; 3 - dкол / dкач =1.2; 4 - dкол / dкач =1.3;



(5)

Като се използва уравнение (5) и на данните от табл.1. следва, че
при увеличаване на разхода на мрежова вода два пъти при количествено
регулиране, в сравнение с този при качествено, е необходимо да се увеличат диаметрите на тръбопровода с 30%.
При запазване на диаметрите на топлопроводите специфичните загуби на налягане от триене при максималния топлинен товар се увеличава
до 4 пъти фиг.2. При максимално снижение на разхода на мрежова вода
през отоплителния период и при количествено регулиране в сравнение с
качествено специфичните загуби на налягане от триене намаляват около
9 пъти.
Увеличаването на диаметрите на топлопроводите на топлопреносната мрежа при преминаване от качествено към количествено регулиране
може да бъде избегнато в следните случаи: при не много дълги ТПМ,
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когато мрежовите помпени станции имат запас от мощност и когато
топлопроводите имат висока надеждност.
Разходите, свързани с преноса на топлинна енергия, са в резултат на
понижението на температурата на мрежовата вода и консумацията на
електроенергия за транспорта на топлоносителя. Годишният разход на
електрическа енергия за транспорт на мрежовата вода при качествено
регулиране на топлинния товар , kWh, може да се определи по:


(6)

където:
Vкач е обемният разход на мрежова вода при качествено регулиране,
m3/s;
Δp - падът на налягане, развиван от мрежовата помпа, Pa;
n - броят на работните часове през годината, h;
ηмп- КПД на помпената инсталация;
При съвместно решаване на (6) и (7) се получава следния израз:
След математически преобразования на (5) и (6) се получава отношението на разходите на електрическа енергия при променлив и постоянен
.
разход на вода в мрежата

(7)

От уравнение (7) следва, че относителният годишен разход на електроенергия за транспорт на топлоносителя зависи от отношението на разхода
на мрежова вода при различните способи на регулиране и продължителността на работа на системата за топлоснабдяване в условията на променлив разход. Като са използват данните от табл.1 и уравнение (7), при
условие че не се променят диаметрите при количествено регулиране консумацията на електрическа енергия намалява с 4 пъти в сравнение с тези при
качествено регулиране на топлинния товар. При увеличаване диаметрите с
30% потреблението на електрическа енергия за транспорт на топлоносителя ще намалее до 10 пъти. Тава понижение на консумацията на електрическа енергия се дължи на рязкото падане на хидравличното съпротивление
вследствие на увеличаване на диаметрите на топлопроводите [5].
За приблизителна оценка на топлинните загуби в топлопреносната
мрежа може да се използва следният израз:
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(8)

където са топлинните загуби, отнесени към 1m2 условна материална
характеристика на топлопровода, kW/m2;
qT3 = πk(τср - t0)(1 + μ)10-3

(9)

където:
k е коефициентът на топлопроводност, определен с отчитане дебелината на изолацията на топлопровода и начина на полагането му, отнесен
към условната площ на външната повърхност на изолационния слой, W/
(m2 ⋅ K);
τср - средната температура на топлоносителя, оС;
μ - коефициентът на местни загуби;
Мус - условната материална характеристика на топлопреносната мрежа, определена по външната изолационна повърхност на топлопровода;
t0- средногодишна температура на околната среда, oC;
Условната материална характеристика на топлопровода се определя
чрез използването на материалната характеристика М:
Мус = М + 0,15 • 1 = • d 1 + 0,15 • 1

(10)

Коефициентът на топлопреминаване за канално полагане на
топлопровода се изменя в границите от 0,8 до 1,2 W/(m2 K) [1].
Средногодишната температура на топлоносителя се определя от
следния израз:


(11)

където:
1, 2, ... , са температурите на топлоносителя, оС;
n1, n2, ... , nn- съответната продължителност на оказаната температура на топлоносителя, h.
Средногодишната температура на топлоносителя според [1] може да
се определи като полусума на подаващия и обратен топлопровод. При
продължителност на отоплителния сезон от 4560 h/год и реализирането
на централно качествено регулиране на топлинния товар с изчислителни температури 150/70оС средногодишната температура на мрежовата
вода в подаващия топлопровод през отоплителния период е τ1=78.8 оС,
а в обратния топлопровод е τ2=46.1 оС. При реализирането на централно
количествено регулиране, с изчислителни температури 110/70оС средногодишната температура на обратната мрежова вода през отоплителния
период ще бъде равна на 29.2оС. В такъв случай средногодишната тем165

пература на топлоносителя при температурен график за централно качествено регулиране – 150/70 оС е 62,45 оС при количествено регулиране
на мрежовата вода с изчислителни температури 69.6оС. По-ниската температура на обратната мрежова вода при количествено регулиране дава
предпоставки за допълнително производство на електрическа енергия на
базата топлинно потребление.
Ако се съпоставят при едни и същи условия двата вида регулиране
(продължителност на отоплителния сезон, дължина на топлопреносната
мрежа, еднакви диаметри на топлопроводите и коефициенти на топлопреминаване), при съвместното решаване на (8) - (11) се получава отношението на изменението на топлинните загуби при съпоставяне на работата на системата в условията на променлив разход на мрежова вода с
постоянен:


(12)

От уравнение (12) следва, че при едни и същи диаметри на топлопроводите топлинните загуби при количествено регулиране превишават
тези при качествено с 10%. Това се обяснява с постоянната температура,
която се поддържа целогодишно в подаващия топлопровод на системата
за топлоснабдяване. При увеличаване на диаметрите при количествено
регулиране топлинните загуби ще нараснат пропорционално. Основно
икономията при количественото регулиране е от снижаване разхода за
транспорт на мрежовата вода в топлопреносната мрежа. Най-ефективният метод за изменение на разхода на мрежова вода е чрез внедряването честотно на регулиране на електрическите двигатели на мрежовите
помпи [5].
Заключение
В настоящия доклад е оценена ефективността на преминаването от
централно качествено към количествено регулиране на топлинния товар
при топлоснабдителните системи. Направен е сравнителен анализ на работата на двата способа за централно регулиране.
При реализирането на количествено регулиране средногодишната
температура на мрежовата вода в обратната магистрала е по-ниска в
сравнение с тази при качествено регулиране на топлинния товар. Това
дава предпоставки за увеличаване на произведената електрическа енергия на базата топлинно потребление. Увеличаването на дяла на произве166

дената електрическа енергия на базата топлинно потребление ще повиши енергийната ефективност на източника на топлина за системата за
топлоснабдяване
Като отрицателна страна на количественото регулиране може да се
посочи по-големите топлинни загуби, в сравнение с тези при качествено,
при транспорта на мрежова вода в системата за централизирано топлоснабдяване.
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ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2022
ПРОЕКТ „TRINITY“ ОТ ПРОГРАМАТА НА ЕС ХОРИЗОНТ 2020
СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНИРАНИ ДЕЙСТВИЯ В РЕГИОНА ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕНОСНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА
РЕГИОНАЛНИТЕ ГРАНИЦИ ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТНИ ПАЗАРНИ
ТЕХНОЛОГИИ
СТАРТИРАНЕ НА ФАЗАТА ПО ТЕСТВАНЕ НА
ПЛАТФОРМИТЕ СЪГЛАСНО ОДОБРЕНИ ТЕСТОВИ СЦЕНАРИИ
Автори: Виктория Поповска; Ирена Гюровска

TRINITY PROJECT UNDER HORIZON 2020 PROGRAM OF EU
COOPERATION AND COORDINATION ACTIONS IN THE REGION FOR
TRANSMISSION SYSTEM ENCHANCEMENT OF REGIONAL BORDERS
BY MEANS OF INTELLIGENT MARKET TECHNOLOGY
START OF TESTING PHASE OF PLATFORMS ACCORDING TO
APPROVED TESTING SCENARIO
Authors: Viktoria Popovska; Irena Gyurovska
TRINITY will address this challenge in order to improve the current situation
and facilitate the interconnection of South-Eastern electricity markets, enhance cross-border cooperation and ensure electricity market integration in
SEE region, and between the EU and non-EU countries in the framework and
within the current Multi Regional Coupling area (MRC).
TRINITY will develop a set of solutions to enhance cooperation among the
transmission system operators of SEE, improve the processes of power system operational security forecasting and monitoring, capacity calculation,
re-dispatching, emergency and restoration, adequacy assessment, and all
together facilitating the optimization of power system regulation, whilst promoting higher penetration of clean energies.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
TRINITY се финансира от програмата на Европейския съюз за научни
изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, в рамките на подписано споразумение за безвъзмездна помощ № 863874, между Изпълнителната аген207

ция за иновации и мрежи (INEA) и участниците в консорциума на проекта.
Общият бюджет на проекта е 13 151 140,00 млн. евро, като безвъзмездната помощ е в размер до 9 854 253,28 млн. евро.

Фигура 1: Обща информация за проекта

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА (Фиг. 2)

Фиг. 2: Цели на проекта

Целта на проекта е да подпомогне свързването на пазарите на електроенергия в Югоизточна Европа, въвеждане на иновативни методи при определяне на маржовете за надеждност и възможностите за пренос на електроенергия, подобряване на планирането в регионален аспект на дейностите по
ре-диспечиране и насрещна търговия чрез интелигенти пазарни технологии,
координиране на дейностите при оценка на адекватността и регионалната
сигурност и разумно и прозрачно разпределение на разходите между операторите при осъществяване на съвместните дейности. Това означава преди
всичко оптимално използване на преносните способности, на ресурсите за
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производство и регулиране, както и формиране на цени на електроенергията
при засилена конкуренция извън границите на националната пазарна зона.
Постигането на целите на проекта се реализира чрез разработването и внедряването на четири независими продукта: T-Market Coupling
Framework, T-Sentinel Toolset, T-RES Control Center, T-Coordination Platform.
Продуктите на TRINITY ще бъдат демонстрирани в осем страни от ЮИЕ:
Сърбия, Гърция, Черна гора, Босна и Херцеговина, Хърватия. Северна
Македония, България и Унгария.
ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ПРОЕКТА (Фиг. 3)

Фиг. 3: Времеви график на проекта

УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА
Проект „TRINITY” обедини 19 организации в Регион Югоизточна
Европа, с координатор испанската компания ETRA INVESTIGATION Y
DESARROLO SA (фиг. 4).

Фиг.4: Участници в консорциума на проекта TRINITY
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО TRINITY
Дейностите, включени в проекта са разпределени в девет работни
пакета (фиг. 5)

Фиг.5: Работни пакети

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ
Отделните модули на четирите платформи са разработени на база събрани данни от
партньорите, в рамките на работен пакет 2,
с лидер ЕСО. Данните за обектите и инфраструктурата на партньорите са конфигурирани
в платформите, като са събрани и реални исторически данни, подадени от ЕСО и останалите
участници в проекта. Определени са сценариите (use cases), участниците в тях и индикаторите (KPIs), по които ще се измерват постигнатите резултати. Разработени
са функционалностите и връзките между платформите, обмена на данни, с
оглед реализиране на основните сценарии. Всеки участник в проекта оцени
възможностите за внедряване чрез разработване на индивидуален план за
внедряване (Individual exploitation plan), представен през м. март 2022 в INEA.
Инструкциите за работа на платформите са съгласувани между всички партньори, като са определени екипи за достъп и участие в тестовете.
НАСТОЯЩИ СТЪПКИ
Проект TRINITY (TRansmission System Enchancement of RegIoNal Borders
by means of Intelligent Market TechnologY) навлезе в последната фаза, на
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предоставяне на достъп до платформите,
разработване на тестови сценарии, провеждане на интеграционни тестове, оценка и
анализ на резултатите и предприемане на
стъпки към внедряване на платформите или
на определена функционалност, чрез интегриране в мрежовите инфраструктури на операторите. Разработени са и ще
бъдат тествани четири независими продукта: T-Market Coupling Framework,
T-Sentinel Toolset, T-RES Control Center, T-Coordination Platform. Разработените интелигентни пазарни решения и въвеждането им в оперативната работа
на операторите на преносни системи, борсовите оператори и координационните центрове в региона се извършва в съответствие с Регламентите на ЕС
и методиките към тях, одобрени от ACER. Въвеждането на продуктите има
за цел приобщаването на границите на държавите, които не са членки на ЕС
към общия европейски пазар и оптимизиране на изпълнението на задачите,
които стоят пред всички мрежови и борсови оператори в Европа. Платформите ще подпомогнат по-доброто планиране, координацията при извършването на анализите за оценка на сигурността, оптимизирането на дейностите
по ре-диспечиране, насрещна търговия и координирането на процеса по изчисление на преносните способности и оптималното им използване.
Целта на обединението на пазарите и споделянето на ресурсите за
регулиране между отделните пазарни зони е да се постигне подобряване
на сигурността на доставките, по-висока конкуренция, по-ниски разходи
за управление на електроенергийните системи, намалени крайни цени и
по-малко въглеродни емисии, с оглед насърчаване на по-голямото навлизане на чисти енергии.
Регион Югоизточна Европа вече участва в процесите по пазарна интеграция и е част от общия Европейски пазар, чрез две от границите на
България. На 19 ноември 2019 г. България се присъедини към пан-европейското пазарно обединение „в рамките на деня“ чрез румънска граница
и проекта (SIDC –Single Intraday Coupling), а към пан-европейското пазарно
обединение „ден напред“ и проекта (SDАC –Single Day ahead Coupling) на
11 май 2021 г. чрез гръцка граница и на 27 октомври 2021 г. чрез румънска
граница (фиг. 4). На 14 януари 2022 г. влезе в сила нова управленска структура на общия пан-европейски пазар за „ден напред“ и „в рамките на деня“,
като двата времеви хоризонта се управляват от общ управителен съвет.
Тази еволюция прави взимането на решения по-ефективно и по-прозрачно.
Но това е само началото на процеса, който ще продължи няколко години, и постепенно ще обхване и останалите граници на България, както
и границите на съседните държави, които не са членки на ЕС.
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Фиг.6: Пазарни обединения SIDC и SDAC

РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ЧЕТИРИ НЕЗАВИСИМИ ПРОДУКТА
T-MARKET COUPLING FRAMEWORK (работен пакет 3) (фиг. 7)

Фиг. 7: Цели на платформата T-MARKET COUPLING FRAMEWORK

Платформата ще демонстрира следните процеси:

Платформата е изградена от четири модула (фиг. 8):
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Фиг. 8: Основни модули на платформата

Чрез платформата ще се насърчава конкуренцията в регион Югоизточна Европа, ще се намали необходимостта от поддържане на голям резерв от мощности на национално ниво, ще се симулира търговия
в дългосрочния и краткосрочен пазарен сегмент, както и търговия със
сертификати за произход. с възможност платформите да станат част от
оперативните системи на операторите в региона.
Процесите в платформа T-MARKET COUPLING FRAMEWORK се разработват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1222 на
Комисията от 24 юли 2015 г. за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването
и Регламент (EС) 2017/2195 на Комисията от 23 ноември 2017 г. за установяване на насоки за електроенергийно балансиране. Подготвят се сценарии за тестове, които да включват граници на държави членки на ЕС
и извън ЕС. В тестовете ще участват ОПС, борсови оператори (НОПЕ) и
търговски участници. Планирани са да се осъществят в периода Q2 2022
r и Q3 2022 г.
ЕСО участва активно в разработването на инструкциите и предоставянето на екип за достъп и тестване на модула за търговия на разполагаемост за балансиране. Предоставени са исторически данни за разпределената разполагаемост за допълнителни услуги, между доставчиците на
балансиращи услуги, във връзка с дневните търгове, които EСО провежда за закупуване на разполагаемост за резерви за първично регулиране
на честотата, автоматично и ръчно вторично регулиране на честотата и
обменните мощности, необходими за нуждите на симулации на тестови
сценарии (фиг.9 и фиг.10) по процес 1.2, посочен по-горе.

Тестови сценарий 1 (Фиг.9) 		

Тестови сценарий 2 (Фиг.10)
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Фиг.9 Граници на тестови сценарий 1 Фиг.10 Граници на тестови сценарий 2
ЕСО участва във втория тестови сценарий, при който се симулира
обмен на балансираща мощност чрез тръжна процедура между три контролни блока – България, Сърбия, и Босна и Херцеговина, при отчитане на ограниченията на междусистемната преносна способност и други
ограничения в пазарните зони.
T-SENTINEL TOOLSET (работен пакет 4) Фиг.11

Фиг.11: Основни функции на T-SENTINEL TOOLSET

Платформата е изградена от шест модула: три основни и три допълнителни (фиг. 12):

Фиг. 12: Модули на платформата

Първият модул е иновативна концепция за определяне на резерва
за надеждност (transmission reliability margin), чрез използване на хибриден модел, при който се правят изчисления както на база потоци на
мощност (flow based calculations), така и на база NTC (нетна преносна
способност).
Вторият модул подпомага предприемане на координирани действия
от операторите в региона по ре-диспечиране при претоварване на мре214

жите. Тези действия са свързани с координирания анализ на сигурността,
който се извършва от регионалния координационен център.
Третият модул използва алгоритъм за определяне на разходите за
ре-диспечиране във всяка пазарна зона и прозрачното им разпределяне
между операторите на преносни системи.
Четвъртият модул, допълнителен, ще подпомогне краткосрочния
анализ на адекватността, което е приоритетен проект на ENTSO-E.
Петият модул, допълнителен, ще координира действията на ОПС при
разделяне на системата, разпадането й, отклонения на честотата над утвърдените граници.
Шестият модул, допълнителен, оптимизира заданието по AGC, с оглед намаляване на непланираните обмени.
ЕСО участва активно в предоставянето на данни за шестия модул на
платформата T-SENTINEL TOOLSET, във връзка с тестването на разработеното приложение ARPEX, от CRE. Предоставени са за определени дни
междусистемни графици и графици за вътрешен пазар, реални данни на
генерацията и товара, часови и минутни, както и данни регистрирани от
системата SCADA, за генерацията в ЕЕС, на 2 секунди, с такта на AGC.
Чрез приложението ARPEX се симулира корекция на заданието по AGC,
през интервал от една минута, чрез разработен алгоритъм за корекция.
Целта е оптимизиране на обмена на електроенергия между две контролни
области (LFC areas), съгласно графика за обмен, и намаляване на непланираните обмени, подлежащи на финансово уреждане между операторите.
На фиг.13 e показана възможността за подобряване на точността на
регулиране, съответно намаляване на енергията за балансиране на ЕЕС.

Фиг. 13: Подобряване на точността на регулиране

Всички функционалности на модулите на платформата T-SENTINEL
TOOLSET са разработени, изготвени са инструкции за достъп, съгласувани и изпратени до Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) и
са определени представители на ЕСО за участие в тестовете.
T-RES CONTROL CENTRE (работен пакет 5)
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Фиг. 14: Основни функции на T-RES CONTROL CENTRE

Основни задачи на платформата:
Прецизно прогнозиране, наблюдение в реално време и контрол
на производството от производители с непостоянно производство
(ВЕИ); планиране и оптимизиране на ресурсите за регулиране; намаляване на оперативните разходи и интегриране на непостоянното производство в пазара чрез възможности за изпълнение на диспечерски инструкции и предоставяне на услуги за балансиране;
Създаване на динамична карта на региона на която са посочени
електропроводите 400 kV, 220 kV, 110 kV, потенциалът за присъединяване на ВЕИ мощности и потенциални тесни места в електрическите мрежи. Анализ на необходимостта от паралелно изграждане на системи за съхранение на енергия и къде да бъдат локализирани, с оглед
най-ефективна използваемост.
Интегриране на производители от ВЕИ в пазара чрез участието им в
пазар за сертификати за произход и зелени сертификати. Тази задача ще бъде реализирана чрез обмен на данни с модула за търговия на сертификати за произход в платформата T-MARKET COUPLING FRAMEWORK
Проектиране и изграждане на контролен център за ВЕИ - платформа
T-RES CONTROL CENTRE, на модулен принцип, която да реализира посочените задачи и комуникация в реално време със системите за управление на операторите.
Платформата е изградена от четири модула (клъстера) (фиг.15):

Фиг. 15: Модули на платформата
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За работата и генериране на резултати от Първия модул се използват метеорологични данни, както и данни от краткосрочната прогноза на
товарите и генерацията.
За работата и генериране на резултати от Втория модул се използват данни от дългосрочната прогноза на генерацията и товарите (до 25
години напред), данни за географското разпределение на генериращите
мощности, както и изчисления за очаквано претоварване на електрическите мрежи.
Третият модул ще се захранва с данни за графиците на търговските
участници, сключени на двустранна основа, както и на организираните
борсови пазари, във времеви хоризонт ден напред и в рамките на деня.
Ще постъпват данни и за сделките на балансиращия пазар, както по
отделни агрегати, така и от агрегатори. Ще се прогнозират цените на
различните пазари и ще се определя оптималното участие за отделните
категории търговски участници. Неразделна част от функционалността
на този модул е предоставянето на балансиращи услуги, както от ВЕИ
производители, така и от конвенционалните производители. На фиг. 16
са показани връзките между отделните функционалности на платформата, а на фиг.17 връзките с T-COORDINATION PLATFORM.

Фиг.16: Връзки между модулите на T-RES CONTROL CENTRE

Четвъртият модул ще има изграден интерфейс с модула за търговия на сертификати за произход в платформата T-MARKET COUPLING
FRAMEWORK.

217

Фиг.17: Връзки с T-COORDINATION PLATFORM и платформите на операторите

Цялата информация ще подпомага икономичния диспечинг, при минимални разходи.
ЕСО участва в съгласуването на инструкциите за достъп до модулите
и определи екип за участие в тестовете.
T-COORDINATION PLATFORM (работен пакет 6) (фиг. 18)

Фигура 18: T-COORDINATION PLATFORM

Основни задачи на платформата:
Платформата ще има изграден интерфейс с други системи – със
системите на преносните оператори, на регионалния координационен център и на производителите от ВЕИ.
Ще се извършва обмен на данни преди и в реално време между
операторите на преносни системи и производителите от ВЕИ.
Софтуерно интегриране на данни от другите платформи T-MARKET COUPLING FRAMEWORK, T-SENTINEL TOOLSET и
T-RES CONTROL CENTRE.
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Платформата е изградена от два модула (клъстера) (Фиг.19).

Фиг. 19: Модули на платформата

Функционалности н връзки (съобщения), които ще се генерират и обменят между T-COORDINATION PLATFORM и останалите три платформи T-MARKET COUPLING FRAMEWORK, T-SENTINEL TOOLSET и T-RES
CONTROL.
Let’s CO module
1. Сценарий 4.12 Координиране на регионалната оценка на сигурността (CSA) RSC CSA TOOL + LET’S CO
2. Сценарий 4.13 Индикатори за валидиране и оценка на регионалната сигурност RSC CSA TOOL+ LET’S CO
3. Сценарий 4.10 Оптимизиране на резултатите при коригиращи
действия на ОПС T-Sentinel + LET’S CO
4. Сценарий 4.11 Изчислениe на разходи за ре-диспечиране и разпределението им между ОПС T-Sentinel + LET’S CO
5. Сценарий 4.14 Оптимизиране на процеса по изчисление на преносните способности (CCC) RSC CCC TOOL + LET’S CO
6. Сценарий 4.15 Индикатори и коригиращи действия при изчислението на преносните способности RSC CCC TOOL + LET’S CO
7. Сценарий 4.1 Получаване на оперативни съобщения от модула за
пазарно обединение в рамките на деня (IMC module) T market + LET’S CO
8. Сценарий 4.2 Получаване на оперативни съобщения от модула за
търговия на разполагаемост за балансиране (ASM) T market + LET’S CO
9. Сценарий 4.16 Координиране на регионалния анализ на критичните
състояния в преносната мрежа (CGS) LET’S CO
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10. Сценарий 4.17 Координиране на състоянието на адекватността
на защитния план и плана за възстановяване RSC CA TOOL + LET’S CO
11. T-COORD-RES Module
12. Сценарий 4.7 Получаване на прогноза за производството от ВЕИ
T-RES + T-COORD-RES
13. Сценарий 4.8 Получаване на производството от ВЕИ в реално
време T-RES + T-COORD-RES
14. Сценарий 4.9 Анализ на съпоставимостта между прогнозата за
производство от ВЕИ и реалното производство T-RES + T-COORD-RES
15. Сценарий 4.18 Процес по координиране на ремонтните програми
TSO OPC TOOL + T-COORD-RES
16. Сценарий 4.19 Координирани действия при аварийни ситуации и
възстановяване след тежки аварии, комуникация с платформите на производителите от ВЕИ T-COORD-RES
Функционалностите са разработени с отворен код.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ към T-SENTINEL TOOLSET:
Модул за регионална оценка на адекватността (Regional Adequacy
Assessment Module-RAA Мodule): Модулът е разработен в рамките на проект CROSSBOW и доработен и усъвършенстван в рамките на
проект TRINITY.
Модул за възстановяване на ЕЕС при аварийна ситуация
(Emergency& Restoration module): Mодулът покрива три процедури: разделяне на системата, черен старт и отклонение по честота. Използва информация от SCADA системата в реално време, и алгоритми за
определяне на състоянието на критичност и съгласуваност между операторите за възстановяване в нормално състояние.
Модул aFRP: Чрез него се изпращат сигнали към доставчиците на
балансираща енергия, които участват в автоматичното вторично
регулиране на честотата. Целта е намаляване на отклоненията в рамките
на интервала за диспечиране, съответно оптимизиране на разходите за
регулиране и балансиране на ЕЕС.
СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
СТАРТИРАНЕ НА ТЕСТОВЕ С ПЛАТФОРМИТЕ
Съгласно утвърдения план-график по проект TRINITY (работен пакет
7) (фиг. 20), първите демонстрации за работата на платформите ще мо220

гат да бъдат показани през Q2 2022 г, а по- детайлни демонстрации и тестове по съгласуваните тестови сценарии са планирани за Q3 и Q4 2022 г.

Фигура 20: Работен пакет 7 „Интеграционни и демонстрационни дейности“

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО и ПРИЛАГАНЕ
В рамките на работен пакет 8 ще бъде извършена оценка на икономическото въздействие в региона от прилагане на резултатите на TRINITY.
Ще бъде извършена и техническа оценка, на база коректност на въведените данни, изчислителни модели и коректност на резултатите
Ще бъде извършена и екологична оценка, която ще включва потенциала за намаляване на емисиите CO2 и увеличаване на частта на производството от ВЕИ в енергийния микс на всяка държава в региона.
Един от крайните резултати на проект TRINITY е разработване на
пътна карта за реализиране на пазарно обединение в регион Югоизточна
Европа. Ще бъде направена оценка и предложение за прилагане на резултатите от TRINITY извън страните от консорциума.
МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
На 09 юни 2021 г. е проведена първата среща с Европейската комисия
за докладване на техническите и финансови резултати от изпълнението
на проекта TRINITY. Представени са дейностите по всички работни пакети, които се изпълняват към момента и демо-версии на платформите.
Изготвен е технически доклад за участието на партньорите по отделните
задачи, както и финансов доклад.
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На 23 юни 2022 г. е планирана втората среща с Европейската комисия, на която ще бъдат представени платформите, резултатите от стартиралите тестове с партньорите, оценката на прилагането им в информационните системи на потребителите, каквито са операторите на преносни
мрежи и борсовите оператори в рамките на консорциума.
Проект TRINITY получи висока оценка от Европейската комисия, както и насоки за работата на партньорите оттук нататък .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проектът TRINITY от програмата на ЕС Хоризонт 2020 е амбициозен и иновативен, покрива голям спектър от задачите, които стоят пред
мрежовите оператори в региона, и ще подпомогне оперативните и пазарни процеси, които изискват високо ниво на съгласуваност в региона,
сигурен обмен на данни и координирани решения.
Подробна информация за проекта, събития, свързани с прогреса на
изпълнението му се публикува в социалните мрежи и на интернет страницата на ЕСО.
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ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2022
ВЛИЯНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ НА ГАЗ ВЪРХУ АДЕКВАТНОСТТА НА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ
инж. Николай Чавдаров - ЕСО ЕАД, д-р инж. Стефан Сулаков – ЕСО ЕАД

IMPACT OF THE GAS SUPPLY ON THE ADEQUACY OF THE BULGARIAN
ELECTRIC POWER SYSTEM
M. Eng. Nikolay Chavdarov - ESO EAD, PhD. M. Eng. Stefan Sulakov - ESO EAD
Summary
The energy mix of a country refers to how diverse its energy sources are.
Diversification is critical for energy security because the most popular energy sources, such as crude oil, coal, and natural gas, are all commodities vulnerable to market pressures that might result in supply disruptions
or exorbitant price increases. Furthermore, commodities like oil and gas
are more vulnerable to short-term shocks caused by geopolitical events
like wars and terrorist attacks. Diversification helps a society to absorb a
shock in one energy by expanding the usage of other energy inputs. This
report investigates the impact of gas supply on the adequacy of the electric power system of Bulgaria.
Увод
Диверсификацията на енергийните източници на дадена страна
се нарича енергиен микс. Диверсификацията е от съществено значение за енергийната сигурност: най-разпространените енергийни източници, като суров петрол, въглища и природен газ, са суровини и
следователно са обект на пазарни сили, които могат да доведат до
прекъсване на доставките или до прекомерно повишаване на цените.
Освен това суровини като петрола са по-податливи на краткосрочни
сътресения, произтичащи от геополитически събития като конфликти
и терористични атаки. Диверсификацията позволява на обществото
да поеме сътресенията при една енергийна суровина, като увеличи
използването на друга.
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Европейската общност, в т.ч. и България, бе изложена през зимата
на 2009 година на газова криза. Към онзи момент електроенергийната
система на България успя не само да понесе шока на преминаване от
централно топлоснабдяване към отопление с електрическа енергия, но
бе и гарант за сигурността на електроенергийните доставки в региона,
чрез износ на електроенергия към съседите си. От тогава се промени
структурата на производствените мощности в страната, чрез извеждане
на някои високо-емисионни мощности и заменянето им с ниско-емисионни мощности и възобновяеми източници. Понастоящем в ход е Европейската енергийна трансформация, която допуска ядрената енергия и
природния газ като нейни „преходни горива“. Последните обаче изискват
диверсификация на източниците им за доставка, доколкото България е
изцяло зависима от техния внос и е изложена на средносрочни сътресения, произтичащи от геополитически и икономически конфликти.
В настоящия доклад се изследва средносрочната адекватност на доставките на електроенергия в страната при наличие на криза с доставките
на природен газ. Поради липса на информация за влиянието на последните върху съседни електроенергийни системи, е моделирана само българската електроенергийна система, т.е. оценена е способността й сама
да се справи в екстремни ситуации, като се маркират ситуациите в които
е необходим внос на електроенергия, за да не се стигне до ограничения в
електропотреблението на страната.
Индикатори за оценка на адекватността
Съгласно член 23, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно вътрешния
пазар на електроенергия [1], следните показатели и техните производни
се използват за оценка на нивата на адекватност за даден географски
обхват и за даден времеви хоризонт:
• Продължителност на загубата на натоварване (LLD) [h] - продължителността, през която ресурсите (напр. наличното производство, вносът,
гъвкавостта на търсенето) са недостатъчни, за да задоволят търсенето.
Тя не показва сериозността на недостига (ENS). Моделът има часова времева разделителна способност, която се пренася и върху детайлността
на показателя LLD.
• LOLE [h] - очакваният брой часове, през които ресурсите са недостатъчни за задоволяване на търсенето в рамките на множество сценарии, т.е. климатични години и/или реализации на аварийни ситуации.
LOLE може да се изчисли като математическа средна стойност на съот224

ветния LLD за разглежданите моделни ходове, съгласно равенство (1):
За J - общия брой на разглежданите моделни серии и LLDj - LLD на моделна серия j, тогава:
1
(1) LOLE = ∑jj =1 LLDj
j
• ENS [МWh] - сумата от търсенето на електроенергия, която не
може да бъде обезпечена поради недостатъчни ресурси.
• EENS [МWh] - търсенето на електроенергия, което се очаква да
не бъде доставено поради недостатъчни ресурси. EENS може да бъде
изчислена като математическа средна стойност на съответните ENS за
разглежданите моделни периоди, съгласно уравнение (2): За J - общия
брой на разглежданите моделни симулации, и ENSj - енергията, която не
е осигурена при симулация j, тогава:
1
(2) EENS = ∑jj =1 ENSj
j
Използван инструментариум за оценка на адекватността
За нуждите на оценка на адекватността на електроенергийната система на България е използван софтуерният продукт Antares-simulator
[2], който изпълнява изискванията на член 23, параграф 5 от Регламент
(ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г.
относно вътрешния пазар на електроенергия. Той е верифициран и се
ползва като един от надеждните инструменти за оценка на адекватността от ENTSO-E през последните години [3, 4, 5]. Това е последователен
Монте-Карло симулатор за адекватност и пазар, разработен от френския
оператор на преносна система1. Обосновката на анализа на адекватността или пазара с помощта на последователен Монте-Карло симулатор е
следната: състоянията са резултат от случайни събития, чиито възможни
комбинации образуват набор от сценарии, толкова голям, че за тяхното
цялостно разглеждане не може да става и дума. Основата на модела
е оптимизатор, свързан в изхода на случайните симулатори. Antares е
адаптиран към следните специфични основни изисквания:
• Представяне на големи взаимосвързани електроенергийни системи чрез опростени еквивалентни модели.
• За всеки вид 8760-часови динамични времеви редове, обработвани
при моделирането (налична мощност на централите на изкопаеми горива,
вятърна мощност, товар и т.н.), използване или на исторически/прогнозни
1

https://www.rte-france.com/en
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динамични редове, или на стохастични динамични редове, генерирани от
Antares.
• По отношение на водната енергия - определяне на местни евристични стратегии за управление на водите в месечен/годишен мащаб.
Ясно изразена икономическа оптимизация се прилага само в часови и
дневни мащаби (без опит за динамично стохастично програмиране).
• По отношение на периодичното производство на електроенергия
- разработване на нови стохастични модели, които възпроизвеждат правилно основните характеристики на физическите процеси (статистическо
разпределение на нивата на мощност, корелации във времето и пространството).
• Последователно моделиране през цялата година с едночасова времева стъпка.
В основата си всяка година на Монте-Карло симулация изисква два
различни вида моделиране, като първият е посветен на създаването на
«сценарий Монте Карло», състоящ се от изчерпателни набори от допускания по отношение на всички технически и метеорологични параметри
(времеви редове на наличността на централите на изкопаеми горива, на
притока на вода, на производството на вятърна енергия и т.н.), докато
вторият вид моделиране се занимава с икономическата реакция, която
се очаква от системата при този сценарий. Последното задължително
включва ниво на пазарно моделиране, което в крайна сметка може да
бъде изразено под формата на удобен за решаване оптимизационен
проблем. Първият «конструктор на сценарии» е проектиран с грижа за
откритост, т.е. да осигури използването на различни масиви от данни от «готови» времеви редове до изцяло «генерирани от Antares» времеви
редове. Когато не са налични готови динамични редове или са твърде
оскъдни (напр. само няколко динамични редове за вятърна енергия) за
провеждане на подходящи пазарни симулации, вградените модели на динамични редове на Antares имат за цел да запълнят празнината. Различните видове физични явления, които трябва да се моделират, изискват
много модели:
• Модел на дневната разполагаемост на кондензационните централи разчита на използването на най-класическата трисъставна верига на
Марков за всяка централа (разполагаемост, планиран престой, принудителен престой).
• Месечният модел за хидроенергия се основава на предположението, че в месечен мащаб енергията, генерирана във всяка област на системата, може да бъде апроксимирана с променливи от типа Log Normal.
Различните процеси в крайна сметка се симулират с правилното въз226

становяване на очакваните им корелации във времето и пространството.
Определянето на параметрите, които характеризират по най-добрия начин стохастичните процеси и трябва да се симулират, може да се извърши извън Antares, но това може да се постигне и вътрешно чрез вградения анализатор на исторически времеви редове. Параметрите, които са
моделирани извън Antares-simulator са както следва:
- Профилите на електропроизводството от ФЕЦ и ВяЕЦ са взети от
PECD v2.0 [6].
- Изменение на електрическия товар при пълно прекъсване на доставките на природен газ, който е разгледан в следващия раздел.
Изменение на електрическия товар при пълно прекъсване на доставките на природен газ
Ко-генерациите и отоплителните централи на газ в страната, поддържат алтернативни горива, като газьол и мазут, които могат да се
ползват от съответните водогрейни котли за нуждите на топлоснабдяването, като през зимния сезон могат да обезпечат до 60% от топлинния товар. Освен това дори при пълно прекратяване на доставките на
газ някои от ко-генерациите могат да ползват алтернативните горива
за ограничено електропроизводство. В допълнение, газопреносната
мрежа на страна е свързана с тези на съседните страни, което позволява ползването на алтернативни трасета за доставка, както и частична
диверсификация на доставките, доколкото и в момента страната ни не
е изцяло зависима от един доставчик. На практика, пълно прекъсване
на доставките на газ, поради авария на газопреносна мрежа или при
отказ от страна на доставчик със значителна пазарна сила, е невъзможно. Дори хипотетично това да се случи, то алтернативи за частично
обезпечаване на топлинния товар съществуват. С други думи, при каквито и да е сценарии, не може да се очаква, че целия топлинен товар
ще се обезпечава за сметка на увеличено електропотребление. Поради
значителния набор от сценарии за частично прекъсване на доставките
на газ и безбройните комбинации за обезпечаване на топлинния товар,
в т.ч. чрез увеличено електропотребление, за нуждите на оценката за
адекватността на електроенергийната система ще се приеме хипотетичен краен сценарий, при който всички ко-генерации и отоплителни
централи на газ в страната преустановяват обезпечаването на топлинния си товар, в т.ч. прекратяват съпътстващото електропроизводство.
При този сценарий се има предвид отпадането на електрически товар
от собствени нужди в топлоснабдителните дружества, както и от някои
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индустриални потребители с непрекъснат цикъл на работа, които нямат
алтернативи за обезпечаване на стопанската си дейност. На тази база,
както и на наличната информация от доклад [7] на Министерство на
енергетиката, собствени анализи от газовата криза през януари 2009
година, както и отчитайки нормативните разпоредби [8], е оценена корелационната зависимост между брутния товар на електроенергийната
система и допълнителния електрически товар от пълно прекъсване на
топлоснабдяването с газ (фигура 1). По този начин се отчита сезонната,
седмичната и денонощната зависимост. В такъв случай резултантния
електрически товар LΣ ще бъде сума от нормалния брутен товар LN на
ЕЕС плюс функционалната зависимост f(LN) на допълнителния електрически товар Ladd от пълно прекъсване на топлоснабдяването:
(3) LΣ = LN + Ladd = LN + f(LN)

Фигура 1: Функционална зависимост на допълнителния ел. товар от брутния
това на ЕЕС.

Тази зависимост се превежда към нетни товари, които са входни данни за Antares-simulator.
Входни данни и допускания
Оценката за адекватността на ЕЕС е средносрочна и като такава обхваща една календарна година – 2023 година, като резултатите са относими и за периода до края на 2022 година. Времевата резолюция е един
пазарен интервал – 1 час. Като входни данни се ползват 35 климатични
исторически години представящи различни профили на товара (зависим
от температурата), производството от вятърни паркове (зависимо основ228

но от скорост на вятъра), производство от фотоволтаици (зависимо от
слънчева радиация и температура на околната среда). Инсталираните генериращи мощности и електрическите товари са в съответствие с проекта на „План за развитие на преносната електрическа мрежа на България
за периода 2022-2031 година“ [9].
Ремонтната програма е детерминирана, а не оптимизирана, като за
2023 г. се използва актуалната за 2022 г. [10]. От планираните ремонти,
най-значимо е влиянието на ремонта на Блок 6 в АЕЦ ”Козлодуй” през
есента на 2022/2023 година.
Комбинирана електрическа енергия от централите на газ не се произвежда (ТЕЦ София и София Изток; ТЕЦ Пловдив; ТЕЦ Враца; ТЕЦ
Плевен; ТЕЦ В. Търново; ТЕЦ Варна; ТЕЦ Разград; ТЕЦ Бургас; Аурубис;
ТЕЦ Петрич; Лукойл Нефтохим; Неохим; Биовет; Ко-грийн; Амилум; Тракия глас и други по-малки присъединени към електроразпределителната мрежа). Собствените ел. нужди на топлофикационните централи са
предвидени да намалеят от 30 до 70MW.
Необходимите резерви за оперативно управление на ЕЕС са в размер: 45MW първично регулиране; 155MW автоматично вторично регулиране; 100MW за балансиране на ВЕИ; за ръчно вторично регулиране
резерва е приет да не пада под 200MW (един ХГ в ПАВЕЦ Чаира).
Основните допускания са както следва:
• Централно планиране за диспечиране на производството: инструментът за моделиране диспечира производствените единици за определени времеви хоризонти въз основа на техните пределни производствени
разходи и други технико-икономически параметри на централите.
• Перфектна информация по време на решаването на проблема:
предполага се, че наличната енергия от ВЕИ, кондензационните мощности, мощностите за регулиране на потреблението, товарите и потреблението са предварително известни с перфектна точност, т.е. няма отклонения между прогнозата и реализацията. Освен това се приема, че
променливите, които влияят върху оптималното диспечиране на ВЕЦ, са
перфектно предсказани.
• Принудителните престои засягат само кондензационните централи:
Нетната генерираща мощност на електроцентралата не е постоянно гарантирана в даден сценарий. Авариите се генерират на случаен принцип
в рамките на инструмента за моделиране, като не влияят по никакъв начин на планираните ремонти.
• Предстоящи аварии в производството: генерират се на случаен
принцип, но са известни към момента на симулациите и моделирането,
с хоризонт на наблюдение един ден напред. По този начин блоковете се
229

диспечират по подходящ начин, за да се избегне/минимализира загубата
на товар.
• Аварии по мрежата не се отчитат, съответно мрежата не е моделирана.
• Производство на електроенергия от ВЕЦ е изчислено при годишна обезпеченост 75% и съобразно ремонтната програма за 2022 година
и прогнозна (не съгласувана) ремонтна програма за 2023 година. ПАВЕЦ Чаира е предвидена да бъде разполагаема с един хидроагрегат от
01.11.2022г. до края на зимния сезон.
Резултати от симулациите
От извършените симулации са представени резултатите при нормални климатични условия и нормална аварийност на производствените съоръжения - референтен сценарий, както и краен сценарий, при който има
съчетание на екстремални климатични условия и повишена аварийност
на генериращите съоръжения (95% процентил съответстващ на вероятност веднъж на 20 години).
При нормални климатични условия производствените мощности в
страната са способни да задоволят електропотреблението в страната
през всички часове от календарната година, т.е. адекватността на ЕЕС
е обезпечена. На фигура 2 е представен нетния баланс на ЕЕС за всеки
час от календарната година, а на фигура 3 – за денонощието с най-висок
електрически товар за референтния сценарий.

Фигура 2: Нетен баланс на ЕЕС за всеки час от календарна година – референтен сценарий.
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Фигура 3: Нетен баланс на ЕЕС за деня с най-висок електрически товар –
референтен сценарий.

При екстремални климатични условия и завишена аварийност на
електропроизводствените мощности (с вероятност веднъж на 20 години)
се появява недостиг на електрическа енергия ENS = 1 008 MWh при LOLE
= 8 часа от календарната година и максимално за час в размер на 340
MWh (фигура 4). Най-критични са дните през октомври, когато ремонтната програма при кондензационните централи не е приключила, в т.ч. в
АЕЦ, а освен това при симулациите е налице авария при работещия блок
на АЕЦ и екстремно застудяване (фигура 5).

Фигура 4: Недоставена електроенергия през календарната година – краен
сценарий.
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Фигура 5: Нетен баланс на ЕЕС за деня с най-голям недостиг на електроенергия – краен сценарий.

Заключение
В краткосрочен и средносрочен план електропроизводствените мощности в страната са достатъчни, за да обезпечат повишеното електропотребление, вследствие изцяло заместване на топлофицирането на газ
чрез електропотребление. Това важи както за мощностните баланси,
така и за енергийния, поради което не се налага предприемане на краткосрочни спешни мерки на ниво електропреносна мрежа. Въпреки, че при
разгледания краен сценарий (веднъж на 20 години) се очертава недостиг
на електроенергия, то той е в рамките на стандартите за надеждност
(LOLE=3÷8 часа) приети в европейските страни [5], а и възниква при пълно спиране на доставките на газ. Поради наличните възможности за диверсификация на доставките на газ, разгледаните два сценария (краен и
референтен) са по-скоро хиперболизирани отколкото вероятни.
Не на последно място следва да се отбележи, че ЕЕС на страната
работи в паралел с останалите системи от континентална Европа, т.е.
всяко смущение извън България се отразява при управлението в реално
време на ЕЕС на страната. В допълнение, обединението на пазарите в
рамките на деня [11] и за следващ ден [12] в Европа предполагат електроенергията предлагана от електропроизводствените мощности да се раз232

пределя според търсенето и предлагането между отделните национални
пазари при единствено ограничение на междусистемната свързаност. В
тази връзка е необходимо на нива ENTSO-E и ENTSO-G да се оценят рисковете във всяка една държава, да се разработи общ план за действие и
да се набележат превантивни мерки в краткосрочен и дългосрочен план..
Литературни източници
[1]	Official Journal of the European Union, Regulation (EU) 2019/943 of the
European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal
market for electricity, OJ L 158, 14.6.2019, p. 54–124.
[2] https://antares-simulator.org/
[3] https://docstore.entsoe.eu/outlooks/maf/Pages/default.aspx
[4] https://www.entsoe.eu/outlooks/midterm/
[5]	ENTSO-E, European Resource Adequacy Assessment, 2021 Edition.
[6]	ENTSO-E, Pan-European Climate database (PECD), DOI: 10.5281/
zenodo.3702418
[7] Министерство на енергетиката, Доклад за анализ и оценка на състоянието на енергийния сектор, свързан с централизираното топлоснабдяване, 2015г.
[8] Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии (Обн. ДВ, бр. 90 и 91 от 2004г.)
[9] https://www.eso.bg/doc?271
[10] https://www.eso.bg/fileObj.php?oid=3505
[11] https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sidc/
[12] https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/
маг. инж. Николай Чавдаров е експерт в отдел “Енергийни режими”
към ЦДУ на ЕСО ЕАД, е-mail: nchavdarov@eso.bg.
д-р инж. Стефан Сулаков е ръководител в отдел “Енергийни режими”
към ЦДУ на ЕСО ЕАД, е-mail: ssulakov@eso.bg.

233

ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2022
Смарт Мрежи за изграждането на интелигентни сгради,
енергийни общности и Смарт градове
Д-р инж. Иван Желязков; Дора Александрова; Стефан Абаджиев; Цоньо
Цонев

SMART GRIDS FOR THE COUNSTUCTION OF INTELLIGENT BUILDINGS,
ENERGY COMMUNITIES AND SMART CITIES
eng. Ivan Zhelyazkov, PhD; Dora Aleksandrova; Stefan Abadjiev, Tsonyo
Tsonev
Abstract: SMART GRIDS for the construction of Intelligent Buildings, Energy Communities and SMART Cities The rapid development of the information
technologies and the hardware solutions for control and remote management
in the last 10 years lead to a breakthrough in the field of the SMART technologies – the technologies of the Artificial Intelligence and the Neuron Networks.
With a feeling of pride we can say that Bulgaria is one of the leading countries
in the sphere of SMART solutions. A significant part of the national infrastructure, managed by telemetry (including the substations and node substations of
the Transmission Grid Operator, of the National Railway Infrastructure Company, installations of the Air Traffic Management Company and thousands of high
power renewable energy generators) is built using Bulgarian SMART solutions.
The appearance of a class of brand new technological solutions lead to the
formation of a new industrial ideology in the field of SMART grids that was
presented to the international audience at a number of international forums,
including the World Expo in Dubai in November 2021.
Бързото развитие на информационните технологии и хардуерните
решения за контрол и управление през последните 10 години доведоха
до технологичен пробив в областта на Смарт технологиите – технологиите на управлението с помощта на Изкуствен Интелект и Невронни
Мрежи.
С гордост можем да отбележим, че днес България е една от водещите държави в областта на Смарт технологиите. Голяма част от националната телеуправляема електроенергийна инфраструктура (в т.ч. подстанции и възлови станции на ЕСО, НКЖИ, обекти на РВД и хиляди ВЕИ
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инсталации с висока мощност) е оборудвана с български индустриални
устройства с различна степен на Смарт възможности.
Въвеждането на технологични решения, особено в периода след
2010 г. с използването на Изкуствен Интелект и невронна организация на
мрежовите взаимодействия доведе до кристализацията на нова индустриална идеология в областта на Умните мрежи, която бе представена в
цялостен вид пред международната аудитория на няколко форума през
2021 г. Включително, българската Смарт Грид концепция и достижения
бяха представени на Световното ЕКСПО 2020 в Дубай.
Защо развитието на технологиите на интелигентния контрол и диспечирането през последните десетилетия може да се окачестви като поява
на нова индустриална идеология, базирана на концепцията за Умните
Мрежи? За да отговорим на този въпрос е достатъчен съвсем кратък поглед върху съвременното състояние на науката за отдалечения контрол
и телеуправлението в индустрията и в комуналната сфера.
За термините Умна Мрежа и Смарт Грид
В съвременната индустрия и в публичното пространство постоянно се
срещат няколко термина с близко и припокриващо се значение: автоматизирани системи, интелигентни системи и Смарт системи.
Терминът автоматизация има корени в 18-ти век и днес най-общо
означава способността на дадена машина за автономно изпълнение на
групи операции. В съвременния контекст автоматизацията се свързва с
наличието на контролери, компютърно управление и на отдалечена телеметрия, обикновено обобщавани с названието SCADA технологии.
Прието е дадена система – сграда, инсталация, индустриален обект
– да се нарича интелигентна, когато критичен брой системи в нея са автоматизирани и се управляват от повече или по-малко интегриран команден център или от диспечер. При това, системите продължават да бъдат
независими една от друга и да се управляват с индивидуални задачи и по
индивидуални критерии, въпреки, че управляващият субект е един и същ.
Умните Мрежи представляват интеграция на автоматизирани системи чрез общност на техните задачи и синхронизация на тяхната работа в
реално време. В Умните Мрежи отделните системи се разглеждат като
едно функционално и управленско цяло, а не като сбор на паралелно управлявани компоненти.
Ние използваме термините Смарт Грид и Умна Мрежа като синоними, като в България се използват еднакво както английския, така и българския еквивалент.
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Общоприетото определение на Умна Мрежа
В информационното пространство имат публичност десетки определения на Умна Мрежа, всички които се свеждат до една ясна парадигма:
Смарт Грид – това е интелигентна електрическа мрежа.
Съвсем накратко, ще приведем три съвременни визии на Умните
Мрежи.
Европейската Технологична Платформа за Smart Grids (ЕТП) категорично определя Умните Мрежи като следващата, по-технологична крачка
в развитието на електрическите мрежи. Мисията на ЕТП е да поддържа
обща визия за бъдещето конкретно на електрическите мрежи в Европа и
да ускорява приложението на тази визия.1
Смарт Грид е електрическа която може по ценово ефективен начин
да интегрира поведението и действията на всички потребители, които
са присъединени към нея – генератори, консуматори и тези които играят
и двете роли – за да осигури икономически ефективна, устойчива енергийна система с ниски загуби и високо ниво на качество, сигурност на
снабдяването и безопасност. Смарт Грид използва иновативни продукти
и услуги в комбинация с интелигентен мониторинг, контрол, комуникации
и технологии на самоподдръжка за да:
1. осигури по по-добър начин взаимовръзката и работата на генератори от всички мощности и технологии;
2. позволи на потребителите да взимат участие в оптимизацията на
работата на системата;
3. осигури на потребителите повече информация и варианти за това,
как да използват техните доставки на енергия;
4. значителна степен да намали влиянието на цялата система за снабдяване с електричество върху околната среда;
5. поддържа и дори да подобри съществуващите високи равнища на
надежност, качество и сигурност на снабдяването на системата;
6. поддържа и да подобрява съществуващата ефективност на услугите. 2
По същия начин – като електрически мрежи – се определят Смарт
Грид и в законодателството на САЩ:
Политиката на САЩ е да поддържа модернизацията на Националната електрическа преносна и разпределителна система за да поддържа
надеждна и сигурна електрическа инфраструктура, която може да посрещне бъдещия ръст на търсенето и да достигне следните характеристики, които заедно определят Смарт Грид.
(Pub. L. 110–140, title XIII, § 1301, Dec. 19, 2007, 121 Stat. 1783.) 3
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И накрая, общоприетото определение на Смарт Грид от Wikipedia:
СМАРТ Грид е електрическа мрежа, която включва разнообразни
мерки по отношение на функционирането и на енергията, включително
• съвременно измерване;
• смарт разпределителни табла и прекъсвачи;
• разпределители на натоварването и смарт устройства;
• ВЕИ ресурси;
• фиброоптични информационни линии с достатъчно широка лента
за информационна свързаност на смарт устройствата, с бекъп безжична
връзка;
• достатъчен допълнителен капацитет с който да се осигури защита
от сривове, който често се дава под наем за извличане на печалба. 4
Съвременното разбиране за СМАРТ Грид
Според нас разбирането за Смарт Грид като интелигентна електрическа мрежа в голяма степен изостава от съвременното индустриално
използване на Умните Мрежи и на достигнатото развитие на науката и
техниката.
Например, СКАДА технологиите, които традиционно се използват за
автоматизацията на индустриални обекти още преди 15 - 20 години започнаха да се разглеждат не като главна опорна технология, а като един
от компонентите на системите за управление и контрол в индустрията.
При това, фокусът на вниманието на интелигентните системи се премести от диспечирането на отделните процеси към тяхната координация и
оптимизация в рамките на управлявани обекти. СКАДА технологиите са
индустриалния стандарт за управление «от точка до точка» на разпределени обекти и лежат в основата на диспечирането с диспечер - човек. Но
в съвременната индустрия определението СМАРТ се свързва не толкова
с отдалеченото управление и телеметрия (което прави една инсталация
«интелигентна»), а със способността за самостоятелна, автономна работа на дадена инсталация. На практика, всички системи за управление
(индустриални, сградни, инфраструктурни и урбанистични) предполагат
едновременен контрол по сложни алгоритми на стотици и хиляди обекти.
Очевидно подобна задача не е по силите на човека – диспечер и е в зоната на отговорност на Изкуствения Интелект и на Невронните Мрежи.
Освен това, в съвременната практика СМАРТ системите далеч не се
ограничават до областта на енергетиката, а се използват в широк спектър от други области – от сградната климатизация и управлението на
влажността, до контрола на автомобилните потоци в населените места.
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Ние считаме, че през последните години терминът Смарт Грид придоби ново значение, свързано с достигнатата степен на технологично
развитие:
Умната Мрежа е разпределена система за управление в реално време на интелигентни устройства, които могат да се използват във всички
видове индустриални, енергийни и транспортни процеси с цел достигане
на максимална оптимизация по поставени критерии при работа в управляем синхрон с други подобни процеси.
Предложеното определение е свързано с три извода с ключова важност за разбирането на съвременното състояние на Смарт технологиите:
Първо, Смарт Грид не се ограничават до областта на енергетиката,
макар енергетиката да е тяхната «родна» сфера – индустрията, в която Умните Мрежи възникват поради необходимостта от интелигентно
измерване и гъвкав контрол в реално време на множество елементи и
участници с различни роли.
Второ, Смарт Мрежите навлизат широко именно поради все по-често
поставяните задачи за максимална оптимизация на процеси – тоест, да
се осигури възможно по-голяма икономия на ресурси. Задачите за оптимизация в реално време по определение са извън човешките възможности: диспечерите могат да контролират общото течение на даден процес, но не и да взимат едновременни решения за неговата оптимизация
с множество параметри. Следователно, за да бъде една индустриална
система Умна Мрежа, тя трябва да бъде управлявана от Изкуствен Интелект, предназначен за решаването на оптимизационни задачи в паралелни процеси.
И трето, Смарт Мрежите по определение са предназначени за управление на голям брой обекти със свързани работни задачи - без ограничения на
размера и мащаба на самата мрежа и на задачите. Ако SCADA системите
са организирани като двустранно взаимодействие «център за управление
– обект на управление» и могат се използват както при индивидуални, така
и при серийни обекти, то Смарт Грид са предназначени за управлението на
неограничен брой обекти с индивидуални задачи. В Смарт Мрежите традиционните понятия център и обект на управление се разглеждат в контекста
на многополярност и мащабируемост, и са силно прогресирали в посока
децентрализация на управленските функции. Съвременните технологии,
които осигуряват многополярност и мащабируемост на системите са технологиите на Невронните Мрежи. Смарт Мрежите са по своята същност
Невронни Мрежи, управлявани с Изкуствен Интелект.
Нека обобщим накратко, какво означава новото определение на Умните Мрежи от гледна точка на практиката:
238

• Най-общо казано, Смарт Грид е компютърно управлявана мрежа от
интелигентни устройства;
• Смарт Грид решава в реално време въпроси за оптимизацията на
поцеси с произволна сложност, по общи критерии и задачи, поставени от
потребителите;
• Смарт Грид се диспечират от Изкуствен Интелект и по същество
представляват Невронни Мрежи;
• Смарт Грид нямат иманентна структура: могат да бъдат йерархични, хоризонтални и смесени;
• Предназначени са за всички типове приложения: от управлението
на обекти и процеси в едно помещение, до управлението на градове и
континентални системи, от управлението на електрически инсталации до
диспечирането на електропреносни мрежи, и се използват от електроенергетиката до газо и топлопреносните системи;
• Когато мащабът на обектите за управление намалее и интелигентните устройства, от които се състоят Умните Мрежи започнат да се
разглеждат като агрегати и компоненти на децентрализирани машини,
Смарт Грид губят своята характеристика на разпределени системи и от
гледна точка на индустрията се превръщат в системи за Смарт автоматизация;
• Смарт Грид не са родово свързани и не се идентифицират с нито
една технология или протокол за автоматизация и комуникация. Нещо повече – по своята същност те представляват интегриращи системи, които
могат да включват всички известни технологии за автоматизация и комуникация, използвани според конкретната практическа необходимост.
Технологиите на Умните Мрежи
В съвременния Свят стремително навлизат технологиите от групата на Интернет на нещата (Internet of Things). Често в информационното пространство Интернет на нещата и Смарт Грид се споменават като
еквивалентни или много близки понятия, с разбирането, че Интернет на
нещата е насочен главно към домашните устройства, а Смарт Грид са
ориентирани към електрическите инсталации и мрежи. В действителност, между Интернет на нещата и Смарт Грид има дълбока и същностна
разлика: Интернет на нещата е общото наименование на група технологии за обмен на данни и клиентско управление, а Смарт Грид са системи
за управление с цел постигането на максимална оптимизация по общи
критерии с индивидуални задачи. С други думи, докато Интернет на нещата е технология за контрол на устройства от страна на потребители
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– хора, то Смарт Грид са автономно работещи системи, които изпълняват
задачи за оптимизация на комплексни и сложни процеси.
Най-просто казано – Интернет на нещата е само една от технологиите, които се използват в умните Мрежи. Сами по себе си Умните Мрежи
представляват не технология за компютризирано управление, а идеология за изграждане на оптимизирани, изцяло автономни системи на основата на Изкуствен Интелект и Невронни Мрежи с използването на всички
известни компютърни технологии.
С Умните Мрежи обикновено се свързват множество комуникационни технологии и индустриални протоколи за обмен на данни, като например IEC 61850, IEC 60870-5-104, OCPP, NB-IoT, LoRa, LTE, 3G, WiFi LP,
Blutooth SMART, Zigbee, Z-Wave и т.н. Всички те са градивни елементи на
Смарт Грид и се използват в случаите, когато техните характеристики са
нужни за решаването на конкретни технологични задачи.
Смрат Грид – технологията на Енергийните общности и на Новата
енергетика
Смарт Грид са технология с изключително широка област на приложение: те се използват за оптимизацията на енергопотреблението на
сгради, за управлението на сложни инсталации за електрогенерация, за
диспечирането на мрежи от ВЕИ централи, за управлението на електропреносни и електроразпределителни системи, за управлението на газопреносни мрежи, за балансиране на енергийни инсталации и мрежи и т.н.
Всички изброени тук индустриални сектори съществуват от много десетилетия и традиционно се диспечират от хора с използване на линейна
автоматизация, по схемата команден център - обект. Обратно на разпространеното мнение, широкото навлизане на Смарт Грид не е свързано с
необходимостта от автоматично управление, автоматизация или изграждането на «интелигентни» инсталации и обекти, които успешно се постигат със средствата на СКАДА технологиите, известни отпреди 50 години.
Смарт Грид са «родовата» индустриална и информационна идеология на
Смарт Сградите, на Енергийните Общности и на Ютилити Клъстърите. С
все по-масовото навлизане в практиката на най-строгите изисквания за
икономия на енергията и за оптимизация на разходите Смарт мрежите
ще се използват практически навсякъде, в качеството им на естествено
техническо решение.
От практическа гледна точка Енергийните Общности са обединения
от просюмъри, които преследват общи цели за намаляване на разходите
и оптимизация на работата на енергийни инсталации. Те са не само по240

требители, но и производители на енергия. Членовете на Енергийните
Общности получават три нови, значителни ползи от тях: намалена консумация на енергия, ползване на по-евтина енергия и повишена сигурност
на снабдяването – при комбинирани доставки от комуналните енергийни
мрежи и от собствени енергийни (по определение - ВЕИ) системи.
Основното предизвикателство пред масовото навлизането на Енергийните Общности е приложението на технологиите на Изкуствения Интелект и на Невронните Мрежи по достъпни пазарни цени.
Енергийните Общности, които са едновременно юридически общности и общности за съвместно управление на локални енергийни системи, се базират не толкова на общата собственост на енергийни инсталации, колкото на тяхното съвместно Смарт управление със средствата на
Изкуствения Интелект. С други думи, Енергийните Общности могат да се
разглеждат като обединения на собственици с цел най-добрата оптимизация на работата на енергийни (електрически, топлинни, микроклиматични, ВЕИ) системи, които работят по-ефективно в синхрон. Енергийните Общности предполагат съвместното управление и обмен на енергията
между свързани една с друга локални генериращи мощности и консуматори с високо потребление. За това е необходимо сградните и локални
системи в рамките на Енергийните Общности да бъдат управлявани по
стандартите и с технологичните средства на «голямата енергетика».
С подобни задачи в условията на автономност могат да се справят
единствено технологиите на Изкуствения Интелект и Невронните Системи, които се използват в системите с Умни Мрежи, като предоставят на
Човека единствено ролите на контрольор и бенефициент.
(Endnotes)
[1] http://www.smartgrids.eu/, https://web.archive.org/web/20111025031338/
http://www.smartgrids.eu/web/node/5
[2] http://www.ieadsm.org/publication/functionalities-of-smart-grid-and-smartmeters-eutf/
[3] 42 U.S. Code § 17381 - Statement of policy on modernization of electricity
grid. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/17381
[4] Wikipaedia, SMART Grid
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ВЪВЕДЕНИЕ
България е малка държава, но е с добре развита конвенционална енергетика, вкл. в регионален план. В страната има съществени постижения
има в областта на възобновяемата енергетика и в енергийното спестяване.
Реализират се мерки за ограничаване на газовото, праховото, топлинното
и светлинното замърсяване. На българския пазар оперират чуждестранни
енергийни компании (енергопроизвоствени, енергоразпределителни).
Прегледът в годините показва, че са налице традиции и добри практики в развитието на енергийното образование и на енергийната наука
(фундаментална и приложна). Независимо от това, че в сектора за производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива е едно от най-високите нива на заплащане на труда,
енергийни специалисти често заминават да работят в чужбина.
Почти всеки ден се говори за проблемите на енергетиката. В настоящия материал се разглеждат въпроси, свързани с енергийното образование във висшите училища на страната.
ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ В ЕНЕРГИЙНИЯ ПРЕХОД НА БЪЛГАРИЯ
Основните процеси в енергийния сектор могат са се обобщят в следните групи:
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• национална, европейска и глобална енергийна политика (действия
в пет направления (измерения): сигурност на енергийните доставки, солидарност и доверие; вътрешен енергиен пазар; енергийна ефективност,
като средство за ограничаване на търсенето на енергия; декарбонизация
на икономиката; научни изследвания, иновации, конкурентоспособност);
• национална енергийна доктрина, базирана на разширена структура
на конвенционалната и неконвенционалната енергетика и на енергийното
ресурсно осигуряване и резервиране [1,2];
• устойчиво развитие на енергопотреблението в контекста на реиндустриализацията, икономическото развитие, качеството на живота;
• рационално използване на енергията; енергийна ефективност и
енергийна ефикасност; енергийна култура;
• енергийна трансформация:
• енергетиката при реализация на Европейския зелен пакт (Европа
– първият неутрален по отношение на климата континент);
• устойчиво енергийно развитие чрез промени в структура на енергетиката с революционно навлизане на възобновяеми и нови
енергийни източници;
• акумулиране на различни видове енергия (вкл. денонощно, сезонно, а и многогодишно съхранение);
• дигитализация на енергетиката.
• национален енергиен потенциал, геостратегическа позиция и електронергийно лидерство на България в Балканския регион.
• научна и образователна трансформация на енергетиката.
България следва да защитава националните си интереси и да реализира справедлив енергиен преход, съгласуван с икономическия, екологичния и социалния преход..
Устойчивото средносрочно и дългосрочно електроенергийно развитие на страната трябва да се реализира с национална енергийна доктрина, основана на хибридната енергетика [3,4].
ЕНЕРГИЙНОТО ИНЖЕНЕРСТВО
Енергетиката е отрасъл, изискващ големи инвестиции. Енергийните
обекти са с голям срок на откупуване и са с голям нормален експлоатационен срок. Енергийният персонал следва да притежава образование
(по определени специалности и образователни степени) и квалификация
(в много случаи и специфична правоспособност).
В момента енергийното образование се провежда в област на висше
образование „Технически науки” в професионалните направления „Елек243

тротехника, електроника и автоматика” (в 14 висши училища) и „Енергетика” (в 6 висши училища). Провежда се в: Техническите университети в
София, Варна, Габрово, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Национален военен университет
„Васил Левски”, Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Университет „Проф. Асен Златаров”
– Бургас, Тракийски университет – Стара Загора, Химико-технологичен и
металургичен университет – София и други.
В последните 20-25 години към инженерното образование (в т.ч. по
енергийни специалности) има сравнително слаб интерес. Самото обучение изисква скъпа материална и информационна база. Учебният процес
предполага сериозни усилия от студентите. При това, след дипломирането и през целия активен живот, следва да се поддържа адекватно ниво на
професионална квалификация форма, предвид непрекъснатото развитие
на техниката. Инженерното образование се счита даже за непрестижно
поради сравнително ниския социален и обществен статус и ниското заплащане на висококвалифицирания труд.
Необходими са неотложни мерки за създаване на енергетици от кариерата с адекватна професионална квалификация в средносрочна и
дългосрочна перспектива.
Първите необходими действия могат да бъдат:
• поддържане на защитени енергийни професии (енергийни специалности (професии), които държавата стратегически поддържа независимо
от това, че в момента към тях няма интерес/ или в момента са непрестижни/или са недобре заплатени и т.н.);
• безплатно енергийно образование;
• кредитиране с възможности за редуцирани и опрощаване;
• целеви прием;
• държавни и корпоративни стипендии;
• гарантирани професионална реализация и кариерно развитие;
• обновяване на материалната и информационната база;
• обновяване на учебната документация съобразно водещите световни образователни практики;
• осигуряване на редовна, задочна и дистанционна форми на обучение, съгласно европейските и глобалните критерии и добри образователни практики в областта на енергийното образование.
• адекватно практическо обучение.
Този списък от действия е неизчерпателен и следва да се актуализира според динамиката на процесите.
Следва да се акцентира върху качеството на висшето енергийно об244

разование [5,6,7] и на енергийните изследвания, провеждани в университетите [8].
ЕНЕРГИЙНА ОБРАЗОВАТЕЛНА РАМКА
Енергийната образователна рамка съдържа следните препоръчителни елементи:
• позиция на енергийното образование в национален, регионален,
европейски и глобален аспект;
• квалификационната рамка на енергийното образование: средно
образование (професионални гимназии, колежи - отварящи пътя към висшето образование); образователно-квалификационните степени (ОКС)
на висшето образование, които да бъдат ясни и разпознаваеми, както по
нормиране, така и учебно съдържание, осигуряващи рамковите резултати; образователна и научна степен (ОНС) „Доктор”, продължаващо обучение (обучение през целия живот – квалификация и преквалификации,
обучение в нови нетрадиционни професии);
• разработване на учебната документация с участието на бизнеса (в
т.ч. обновяване (осъвременяване и актуализация) на действащата документация);
• професионална образователна равнопоставеност на производствената, преносната, разпределителната и консумативната електроенергетика;
• актуализиране на електроенергийните професионални направления и специалности:
а) номенклатура; б) формиране на общ фундамент и специализация
до рационална степен; в) постигане на пазарно, техническо, технологично взаимодействие енергетиците от различно подчинение и различна позиция (вертикално - в йерархията; хоризонтално – характер на работата);
• реализиране на електронна форма на дистанционно обучение с
качество, съпоставимо с това на редовната и задочната форми на обучение;
• електроенергийни академични и професионални образователни
стандарти;
• професионални стандарти за добра електроенергийна практика;
• центрове за: а) кариерно развитие (електроенергийната кариера);
б) насърчаване на енергийното предприемачество; в) трансфер на енергийни технологии; г) компетентност;
• закон за съсловната организация на енергетиците (регулация на
професията);
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• интегрирано енергийно инженерство (мениджмънт на всички видове енергия и енергийни ресурси; фасилити мениджмънт);
• система от индикатори за оценка на качеството на електроенергийното образование;
• система за сертифициране, акредитиране и регистриране на електроенергийното образование и на енергетиците (сертификат за заемане
на определена позиция в енергетиката);
• схеми за финансиране: от държавата (електроенергийно образование в държавни средни и висши училища; електроенергийна наука); от
частни инвеститори (електроенергийно образование; електроенергийна
наука; техностартери - комерсиализация на енергийната наука;
• енергиен мениджмънт, енергийна ефективност, енергийна експертиза;
• правила за енергийна етика и социална отговорност;
• енергийната култура като елемент на качеството на живота;
• професионално терминологично единство (актуализиран стандартен български енергиен технически език; актуализирана енергийна понятийна система (напр. формулиране на понятията: „икономия на енергия”
и „рационално използване на енергията” и други));
• съвместимост с европейските и глобалните професионални изисквания.
ЕНЕРГИЙНИ ПРОФЕСИИ И ЕНЕРГИЙНО ОБРАЗОВАНИЕ
Професионалната енергетика съдържа следните компоненти:
• професионална квалификация (електротехник, топлотехник, газовик (газотехник), други);
• минимални нива на компетентност на енергийните лица с различни
професии и различни позиции (вкл. сертифициране);
• спазване на морален и административен кодекс;
• изграждане на професионални съвети в енергетиката;
• кадрово осигуряване, развитие и резервиране на кадрите;
• гарантирано кариерно развитие;
• запазване на работните места; предвидимост.
Енергийното образование висше, висше професионално, средно
професионално, квалификация и преквалификация) подготвя мениджмънта и изпълнителския състав. Формира, както професионална квалификация, така и енергийна култура на: енергийния персонал;
държавния пресонал; бизнеса; публичния сектор; производителите на
електрообзавеждане и енергийни съоръжения; търговците; населе246

нието (икономията на енергия не е мизерия).
ЕНЕРГИЙНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ
Общи изисквания към образобразователните стандарти
Образователните стандарти следва да изпълняват следните основни
изисквания:
• изискванията за професионална квалификация с академичните методи и средства за тяхното реализиране;
• специфициране и изпълване със съдържание, форматиране
и градиране на операциите по планиране, организация, реализация
и оценяване на ефективността на професионалните образователни
дейности;
• съобразяване на изискванията и удовлетвореността на клиентите
на академични образователни услуги в най-общ смисъл: студенти, докторанти, специализанти; корпоративни клиенти; професионални общности
(гилдии); обществото и държавата като цяло; международни организации, съюзи и общности;
• наличие на дисциплиниращ ефект, което не е противопоказано на
общоприетите академични свободи и практики, а по принцип стандартизацията е доброволна.
Енергийните образователни стандарти в системата по качество на
образованието
Рамковата структура на енергийните образователни стандарти седържа:
• институционална рамка;
• квалификационна рамка (минимални и максимални равнища на необходимите знания и умения);
• учебно-методична рамка;
• професионална рамка (признаване от професионалната общност и
от професиналните организации);
• сертификационна рамка (сертифициране на знания и умения по
сертификатни програми за допуск до определени дейности);
• организационна рамка (в т.ч. времево планиране - разпределение
и разполагане);
• технологична рамка (документирана технология на обучението);
• документационна рамка (спецификация и унифицирана форма на
документите, информационно съгласуване и информационна съвместимост на документите, организация на документооборота).
Общо съдържание на енергийните образователни стандарти
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В най-общ план образователните стандарти в областта на енергетиката следва да съдържат следните елементи:
• общотеоретична подготовка;
• практическа и приложна подготовка;
• познаване на образователните и професионалните системи;
• познаване на компонентите на енергетиката в техните взаимовръзка, взаимодействие и взаимозависимост:
• енергийни ресурси;
• енергийни производствени, преносни и разпредеделителни системи;
• енергиен микс: структурен (базиран на конвенционални, възобновяеми и нови енергийни източници); производствен (мощностен и
енергиен); потребителски (стопански отрасли, обществен сектор,
битови потребители, други);
• непрекъснатост на енергоснабдяването;
• енергийно резервиране;
• възобновяема енергетика;
• енергийна ефективност и ефикасност;
• дигитална трансформация на енергетиката;
• енергийни професии и образование;
• енергийна наука;
• енергийна култура;
• енергийна етика.
• познаване на световната, европейската и националната стандартизационна система в областта на енергетиката и енергообзавеждането;
познаване на основните евродирективи и еврорегламенти в областта на
енергетиката и електрообзавеждането;
• познаване на световните, европейсите и националните специализирани професионални организации в областта на енергетиката и енергообзавеждането;
• приложни компютърни умения (представяне и обработка на данни,
компютърна графика);
• творчески умения, иновационно мислене, анализ на информация,
селекциониране и приложение на добри практики;
• езикови умения
• стандартен технически български език;
• чужд език – ниво професионална комуникация и ползване на каталози, малки преводи на инструктивни материали);
• лидерство и работа в екип;
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• адаптиране и професионално развитие в работата;
• умения за самообучение и самоподготовка, в т.ч. дистанционно
обучение (с известни ограничителни условия);
• административна култура (оформление на документи, водене на
служебна и лична делова кореспонденция, написване на мотивационно
писмо и на професионална автобиография (СV));
• умения за комуникация и лично представяне пред работодател и
при посещение; представяне на фирма и дейност;
• мотивация - на базата на очакван/перспективен социален статус;
• други.
Подсистемни образователни програми в енергетиката
Примерната спецификация на подсистемни образователни програми
в енергетиката включва:
• енергийно предприемачество;
• енергийни инвестиционно проектиране;
• енергийна екология;
• енергийно борсово брокиране;
• енергийно одитиране;
• енергийна лабораторна изпитвателна практика;
• енергийна стандартизация и сертификация;
• енергийна етика;
• енергийна култура;
• креативно-иновационни техники в енергетиката;
• интердисципинарна и трансдисциплинарна енергетика (интердисциплинарни и трансдисципллинарни изследвания);
• други програми.
ЕНЕРГИЙНО СЪСЛОВНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Целесъобразно е разработване на проект на Закон за съсловната организация на енергетиците, съдържащ най-общо следните раздели:
• професионални образователни изисквания и условия за упражняване на енергийните професии;
• функции на съсловната организация;
• представителство на национално, национално, регионално и
местно равнище;
• членство в съсловната организация, права и задължения;
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• правила за енергийна етика;
• други.
Координацията на основните дейности в енергетиката може да се
рализира чрез създаването на Национален енергиен образователен, научен и професионален клъстър, включващ:
• образователни институции със специализирани изследователски
звена и адекватна материална и информационна база;
• научни организации;
• държавни и публични структури;
• бизнес и браншови организации;
• фирми в областта на енергетиката;
• финансови институции с опит във финансирането на образователни институции и на студенти;
• браншови организации;
• неправителствени организации;
• други.
Ролята и отговорността на енергийните инженерни кадри, по подобие на практиката в други страни, се декларира чрез подготовката и издаването на „Бяла книга на инженерите-енергетици в България”.
В образователната система, за неправителственото представяне, е
целесъобразно да се инициира създаването на неправителствена организация „Национална асоциация за енергийно образование“.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В контекста на основните процеси в енергийния преход, е представена националната структура на висшето инженерно енергийно образование, като са формулирани средносрочни и дългосрочни мерки за
създаване на енергетици от кариерата.
2. Структурирана е поелементно енергийната образователна рамка.
Специфицирани са енергийните професии и енергийното образование.
3. Предложен е системен подход за създаване на енергийни образователни стандарти: общи изисквания; качество на енергийното обучение
и образование; съдържание на стандартите; подсистемни енергийни образователни програми.
4. Представена е нормативна и координационна система за съсловно
регулиране на енергийната професия и на енергийното образование.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Енергийният преход на България обхваща най-общо следните елементи и процеси:
• национална, европейска и глобална енергийна политика (действия
в пет направления (измерения) на Стратегията за Европейски енергиен
съюз: сигурност на енергийните доставки, солидарност и доверие; вътрешен енергиен пазар; енергийна ефективност, като средство за ограничаване на търсенето на енергия; декарбонизация на икономиката; научни
изследвания, иновации, конкурентоспособност);
• енергийна трансформация:
• енергетиката при реализация на Европейския зелен пакт (Европа
– първият неутрален по отношение на климата континент);
• устойчиво енергийно развитие чрез промени в структура на енергетиката с революционно навлизане на възобновяеми и нови
енергийни източници;
• акумулиране на различни видове енергия (вкл. денонощно, сезонно, а и многогодишно съхранение);
• дигитализация на енергетиката;
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• устойчива структура на енергетиката, като многокомпонентна система;
• устойчиво развитие на енергопотреблението в контекста на реиндустриализацията, икономическото развитие, качеството на живота. Рационално използване на енергията; енергийна ефективност и енергийна
ефикасност; енергийна култура;
• национален енергиен потенциал, геостратегическа позиция и електронергийно лидерство на България в Балканския регион. Енергийната
сигурност в националната сигурност;
• научна, иновационна и образователна политика в енергетиката.
България следва да защитава националните си интереси и да реализира справедлив енергиен преход, съгласуван с икономическия, екологичния и социалния преход. Устойчивото средносрочно и дългосрочно
електроенергийно развитие на страната трябва да се реализира с национална енергийна доктрина, основана на хибридната енергетика.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Рационално използване на енергията от общината
Европейската и националната политика в областта на енергийната
ефективност се прилага в съответствие и в изпълнение на директиви,
програми, планове, закони и подзаконови актове и на други документи с
нормативен характер, но от по-ниско ниво и конкретизация.
Общинската политика се базира на европейската и националната
политика в областта на енергийната ефективност, като е съобразена с:
актуалното и планираното състояние на конвенционалната и възобновяемата енергетика; общинския потенциал за енергийна ефективност; планираното развитие на общината през съответен програмен период.
Общините следва, в рамките на своите компетентност, възможности
и задължения, да реализират рационално използване на енергията за общинските дейности и системи
Рационално използване на енергията от общината има тогава, когато
се намалява общинското енергопотребление в количествено и стойностно изражение, в резултат от въвеждането на мерки за енергийно спестяване, като се подобряват:
• резултатността и качеството на общинските дейности и системи;
• балансът на енергията от конвенционалните и възобновяемите източници (с приритет за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници);
• бизнес климатът и социалният климат в общината;
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• безопасността – пътна и на жителите и гостите на общината;
• състоянието на битовата, публичната и корпоративната среда;
• състоянието на околната среда (с принос за редуциране на промените на климата чрез намаление на емисиите на парникови газове);
• качеството на живота на жителите на общината (недопускане на
изпадане в състояние на енергийна бедност на жители на общината),
• енергийната култура и енергийният поведенчески модел на общинския персонал и на жителите на общината,
а в резултат, се реализират:
• намаляването на общите разходи за общинските дейности и системи (в т.ч. намаляване на разходите за заплащане на електрическата
енергия), но с повишаване на крайните икономически резултати на общината;
• общинското участие при изпълнение на европейските, националните, регионалните и местните цели в областта на енергийната ефективност.
Общински енергиен мениджмънт
Създаване на общински съвет за енергийна ефективност и за енергия от възобновяеми източници.
Институционализиране на общинската енергетика:
• Общински консултативен орган с 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.
Сeртифициране на общинската система за управление на енергията
по БДС EN ISO 50001:2018. Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане (ISO 50001:2018).
Провеждане на:
• регулярни вътрешни одити на общинската система 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 (енергийна паспортизация
на сградите);
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• обследване на възобновяеми енергийни източници;
независими външни одити (обследвания за енергийна ефективност
от вписани фирми в Публичния регистър по чл.44 ал. 1 от ЗЕЕ).
https://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/
registered-23-1
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 количествено 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 възобновяемите енергийни
източници (себестойност на енергията от възобновяемите източници);
• пълно документиране на системата;
• общински енергиен бартер.
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).
Спецификация на структурата (по видове и количества) на общинския енергиен потенциал
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Общински енергиен потенциал (вкл.: конвенционални източници; възобновяеми източници; източници, които са обект на бъдещи проучвания и
евентуално използване; енергийно резервиране):
• Електрическа енергия (конвенционални източници; ВЕИ);
• Топлинна енергия (конвенционални източници, ВЕИ);
• Конвенционални течни горива;
• Конвенционални твърди горива (въглища, брикети, 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 възстановени горива (от неопасни отпадъци), БДС EN 15359:2012
• RDF (Refuse Derived Fuel( - гориво от твърди отпадъци (модифицирано твърдо гориво).
Общинска енергийно резервиране. Заместващи енергийни източници.
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 предприятия, 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).
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.
Комерсиализация на ефекта от мерките за енергийно спестяване
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• Удостоверения за енергийни спестявания. Доказват приноса на
притежателя им в изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност. 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.
Технически системи за енергиен мениджмънт
Централизирана общинска система за управление на външното изкуствено осветление (уличното осветление).
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 съществуващите
часовници за управление на външното изкуствено осветление – за първоначална настройка и периодична пренастройка (при необходимост);
• след това да се направи пренастройка на съществуващите часовници: 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 осветеност (следване на
динамиката на дневната естествена светлина ).
• Управление: по моментите на изгрева и залеза на Слънцето; за географското разположение на географския пункт (настройка по местното
слънчево време за географския пункт, а не по официалното поясно време); с отчитане на гражданския полумрак.
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• При повреда на фотоприемника за естествена светлина да се реализира принудително включване (0.5 h след залеза на Слънцето) и принудително 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.
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 техническо (контролно) измерване на електрическата енергия на общинските обекти
Проектиране и реализиране на общинска интелигентна система за
търговско измерване на електрическата енергия на общинските обекти
– съвместно с електроразпределителното дружество
Пилотни проекти и реализации на сгради с близко до нулево в общините.
Издаване на сертификати на сгради, след привеждането им към
близко до нулевото енергийно потребление (на базата на оценка на енергийното спестяване.
Общинско външно изкуствено осветление с нулеви енергийни разходи.
Реализиране чрез:
• Изграждане на малки фотоволтаични централи на покриви на общински сгради;
• Монтиране на автономни фотоволтаични светлинни модули (напр.
в селищни участъци, където няма изградена улична осветителна мрежа).
Енергийноефективна реконструкция на външното изкуствено осветление, базирана на енергийноефективна елементна база (електроснабдяване – конвенционално и от ВЕИ) (в програмата за ВЕИ)
Елементна база:
• Светодиодни (LED) осветители;
• Светодиодни драйвери;
• Вторична оптична система (лещи), осигуряваща адекватно светлоразпределение..
• Конзоли (рогатки);
• Кабелни кутии;
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• Касетки за улично осветление;
• Стълбовна система.
Eлектроснабдяване:
• Конвенционално (от мрежата на електроразпределителното предприятие;
• от собствени централи, базирани на ВЕИ.
Енергийна, екологична и комуникационна култура на общинската
система за енергийна ефективност
Квалификационна система в енергийната култура
Обучение на персонала на общината по общинско енергийно планиране и енергийна ефективност.
Примерна тематика:
• Нормативна уредба на дейностите по енергийна ефективност;
• Идентифициране на възможности за повишаване на енергийната
ефективност;
• Добри общински практики в областта на енергийната ефективност;
• Съвременни енергоспестяващи техника и технологии;
• Други теми, свързани с актуалното състояние на енергетиката.
Обучение и сертифициране на вътрешни одитори на общинската система за управление на енергията.
Обучение съгласно изискванията на БДС EN ISO 50001:2018.
Опазване на околната среда
Ограничаване на светлинното замърсяване и реализиране на енергийно спестяване с приложение на осветители с адекватно светлоразпределение за външно изкуствено осветление
Специфицират се и се планират за замяна осветителите, създаващи
светлинно замърсяване от външното изкуствено осветление в селищата
на общината.
Разпиляната светлина, не по предназначение, от осветителите с неадекватно светлоразпределение създава:
• светлинно замърсяване на околната среда;
• разпиляване на енергия.
Забележка:
Нормира се минимизиране на излъчената светлина в посоки, където
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не е необходимо и желателно (напр. към насочена небосвода; нахлуваща
в частна собственост).
Ограничаването на светлинното замърсяване е екологична мярка и
мярка за енергийно спестяване.
Количествена оценка на екологичния еквивалент на причинени емисии въглероден диоксид (СО2) - за всички мерки за енергийно спестяване,
съгласно настоящата програма
Оценява се по стойностите на коефициента на екологичен еквивалент на видовете енергиен ресурс/енергия, fi , g/kWh
Забележка: В Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. са дадени стойностите на коефициента на екологичен еквивалент fi. на видовете енергиен ресурс/енергия .
Депониране на опасни отпадъци от реконструираните осветителни уредби със съществуващи осветители с разрядни лампи, съдържащи живак.
Изведените от употреба разрядни лампи следва да се депонират
като опасни отпадъци.
Забележка: Разходите за депониране на изведените от употреба разрядни лампи като опасни отпадъци следва да се отчетат при оценката
на икономическия ефект от замяната на тези лампи със светлинни източници, несъдържащи живак (напр. светодиоди (LED)).
Домакинства с нулеви опасни емисии от фини твърди частици.
Замяна на системите за отопление (при съществуващото положение
с печки на дърва и въглища, които са малка стойност на КПД), за топла
вода и осветление с:
• енергийноефективни битови уреди с висок енергиен клас;
• енергийноефективни осветители.
Дейности и битови уреди:
• изграждане от домакинствата на покривна или друга локална фотоволтаична (PV) централа с примерна мощност 5 kWp;
• електрически бойлер с термопомпа за топла вода;
• инверторен климатик енергиен клас „А+++“ с примерна електрическа мощност 0.8 kW (възможност да се отоплява и охлажда обем 100 m3).
• енергийноефективни битови уреди с висок енергиен клас.
• светодиодни (LED) осветители.
Енергийна култура на населението и на персонала в общината.
Издаване на информационна брошура от общината.
Съдържание на брошурата, издадена от общината:
• препоръки за енергийно спестяване (вкл. добри практики на мерки
за икономия на енергия);
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• информация за статута на „Енергийни граждани“ (едновременно
производители и консуматори на енергия) и за създаването на „Енергийни кооперативи“.
Анкетно проучване
Анкетно проучване за оценката от жителите на общината на ефективността на въведените мерките за енергийно спестяване.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общинското планиране на енергийната ефективност е елемент на
енергийния преход, като:
• ще осигури устойчиво енергийно развитие;
• ще повиши ефективността на общинските дейности;
• ще гарантира достойно енергийно състояние на жителите;
• ще намали емисиите на парникови газове;
• а не на последно място - ще допринесе за изпълнението на националните и европейските цели в областта на енергийната ефективност.
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ОТНОСТНО СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СВЕТОДИОДНИ
ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ
Димитров Ц.Д. ,Самет И.И. ,Киров Р.М.
ТУ ВАРНА
ABOUT THE LED LUMINAIRE CONTROL SYSTEMS
Dimitrov Ts.D. ,Samet I.I. ,Kirov R.M.
TU VARNA
Resume: Nowadays the systems for luminaire control are very important for
optimization of already builded systems in order to decrease the electrical
energy costs and for sustainability
Въведение
В наши дни системите за управление на светoдиодни осветителни
уредби са от изключително значение за оптимизиране на вече реализирани системи от гледна точка на снижаване на разходите за електроенергия и устоичивост при експлоатация за по-дълъг период от време.С оглед
на това са разгледани в подброност различните видове управление.
Системи за управление на външни ОУ
Чрез системите за управление се включват и изключват ОУ, регулира се светлинния поток и мощността, контролира се състоянието на
елементите на ОУ и енергетичните показатели и характеристики. Широкото внедряване електронизацията на системите за телеконтрол,
телемениджмънт и телеуправление създадоха големи възможности за
развитие, модернизация и усъвършенстване на системите за управление
на ОУ. Управлението на уличните ОУ, изграждани до скоро с НЛВН, понастоящем с LED източници биват три основни вида:
Локално управление
Реализира се с помощта на монтирани датчици , програмируеми релета или контролери, чрез които се задава индивидуален режим на рабо293

та на уличните касети с възможности за превключване на тарифите на
електрическата енергия. Този метод за управление е морално остарял и
недостатъчно ефективен, със затруднена и скъпа поддръжка, прилаган
за ГЛВН.
Групово управление
Регулирането на мощността на ОУ се осъществява с помощта на
превключване на намотките и намаляване на напрежението на регулатори от автотрансформаторен тип или чрез тиристорни регулатори. Дълбочината на регулиране, респективно икономията на ел.енергия, може
да достигне до 30%, но основен недостатък на метода е същественото
снижаване живота на светлинните източници.
Интелигентни адаптивни системи за автоматизирано управление
(ИАСАУ) [1,2,3,4]
Съществен тласък за развитието на тези системи даде специалната
програма на Европейския съюз „Intelligent Energy of Europe” и по-конкретно проекта “Intelligent Road and Street Lighting in Europe E-Street” , в които
са привлечени за участие на 13 фирми и организации от 12 страни , вкл.
и България.
ИАСАУ трябва да гарантират висока надеждност на движението на
пътните превозни средства и пешеходците, да реагират автоматично на
редица външни транспортни и атмосферни условия и осигуряват редица
енергийни, екологични , икономически и транспортни подобрения като:
• Регистриране на метеорологични условия – заледяване , сняг , мъгла, проливен дъжд и др.
• Регистриране на ремонтни и възстановителни дейности;
• Регистриране на пътно транспортни инциденти;
• Съобразяване с интензивността на трафика;
• Да реагира на нивото динамиката на естествената осветеност ;
• Да регистрира авариране на захранващата мрежа, осветителни
тела или комуникационни системи;
• Да осъществява контрол и събиране на информация за критично
състояние на отделни елементи от ИАСАУ и др. ;
• Да се повиши безопасността при движението на пътните транспортни средства ;
• Да се намали консумацията на ел. енергия за осветление ;
• Да се удължи нивото на светлинните източници ;
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• Да се намалят експлоатационните разходи ;
• Да се намали светлинното замърсяване ;
• Да се ограничат вредните емисии и използването на вредни вещества ;
Да се намали престъпността , криминалните прояви и вандализма .
За управление на ОУ успешно може да се използва технологията
LonWorks, създадена от Echelon. Това е отворена система, изградена
от голям брой силно разпределени, съвместими хардуерни и софтуерни продукти, обхванати от серийният, пакетно ориентиран (peer-to-peer)
протокол LonTalk. Протокола, подобно на Internet и Ethnernet e отворен и
стандартизиран, но е напълно независим от средата за транспортиране
на данни. Операционната система LNS е от типа „клиент-сървър“ и дава
възможност за интегриране на съвместими и взаимно-заменяеми инструменти и други информационни системи. За връзка с TCP/IP се използват
многофункционалното устройство i.Lon 100, която връзка се осъществява чрез Ethernet мрежа, модем, Modbus или M-Bus. При управление на
улични ОУ модула i.LON 100 може да комутира контакторите в съществуващите касети или индивидуално да управлява осветителите чрез вградените в тях модули FT-10,като обмена на информацията между i.LON
100 и FT-10 се извършва чрез PLM[5]. В системата може да се включат
модули за измерване на мощност, да се регистрира неправомерно включен консуматор, да се получи информация за повреден елемент, да се
прави статистика за различни параметри на ОУ и начина на управлението й и др.
Системи за управление на вътрешни ОУ
Системите за управление в промишлени сгради трябва да включват
следните функции и възможности:
• Работа по зададен график. Работният режим, създаван от системата за управление включва предварително зададен график за включване
и изключване на осветлението или част от него.
• Сензори за присъствие. За помещения с нерегламентирано присъствие (зали за презентации, заседателни зали, тоалетни и др.) инсталирането им е задължително.
• Използването в максимална степен дневната светлина. Системата
за управление осигурява висок КПД на ОУ при максимално използване
на дневната светлина.
• Монтиране на прозорци със селективно пропускащи стъкла. Така
се филтрират компоненти от светлинния спектър ,генериращи топлина ,
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което е от значение за климатични зони с голяма радиация.
Висока енергийна ефективност при вътрешни ОУ се постига не само
с използване на високо икономичните LED източници, но и с окомплектоване на системите за управление с прецизни датчици и сензори за осветеност, движение, присъствие и др. Имплантирането им, например в
системата ZigBее, дава възможност за създаване на интелигентна безжична сензорна мрежа за управление на осветлението в индустриални
сгради на сравнително ниска цена. Системата локализира и навигира
хора, транспортни средства и други обекти в затворени пространства,
като управлява (влючва, изкл. и активира) осветленеито в определени
зони. Над тези осветени зони са монтирани т.н. фиксирани модули ФК,
които приемат сигнали RSSI(Received Signal Srenth Indicator) от мобилните модули ММ, определят тяхното положение и изпращат данните на
главния модул (Master node). Последният играе ролята на концентратор,
извършва предварителна обработка на данните и ги предава на сървъра
за локализиране (СЛ) , който локализира обектите в помещенията.(фиг.1)

Фиг.1 Система за локализация на закрито, използваща измерване на мощността на приетия сигнал (RSS) в ZigBee сензорна мрежа

Всички модули имат приемо-предавател на честота 2,4 GHz в съответствие с IEEE 802.15.4 , SPI интерфейс с протоколите ZigBee и MiWi.
ФМ имат по два приемо-предавателя, съответно за връзка с ММ и главните модули, които работят непрекъснато, като към главния модул е добавен Ethernet контролер със SPI интерфейс.
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СЛ има функцията да установи кореспондиращите адреси на осветителните тела и да ги препрати на контролера за осветление, който е с
DALI интерфейс. Чрез димиране на светлинните източници по DALI протокол се осъществява ефективно използване на дневната светлина и се
постига икономия на ел.енергия от порядък (1-1,25) евро/м2 за година.
Система за управление на осветлението в помещения в зависимост
от дневната естествена светлина е предложена в [7]. Системата е адаптирана за LED източници и е под DALI управление със специализирани
микроконтролери , като се подържа ниво на осветеност и Тцв в зависимост на режима на дневната светлина със следните възможности:
• Оценка на моментното състояние на осветлението в помещенията;
• Оценка на моментното състояние на дневната естествена светлина;
• Формиране на управляващ сигнал за управление на цветната; температура на светлинните източници в помещението в зависимост от цветната температура на дневната светлина;
• Формиране на управляващ сигнал за допълване на недостатъчното
дневно естествено осветление в помещението;
• Поддържане на:
а) експлоатационната осветеност от изкуственото и естественото
осветление в помещението чрез плавно допълване с изкуствена
светлина;
б) цветна температура на излчъваната светлина от светлинните източници за изкуствено осветление в зависимост от цвета на дневната естествена светлина.
За изграждане на LAN мрежа , в допълнение на Wi-Fi WAN мрежата
, голямо разпространение е получила технологията ZigBee , oписана в
стандарта IEEE 802.15.4 [6]. Комуникацията на мрежата има конфигурация , подобна на тази на Wi-Fi , работи с по-ниски скорости и покрива
разстояния на предаване на информацията от няколко десетки метра до
стотина метра. Тя е адаптирана за работа с множество сензори за събиране и обработка на информация за управление на различни обекти с минимален разход на ел. енергия. В табл.1 е направен сравнителен анализ
на технологиите Wi-Fi и ZigBee. Често се използват хибридни решения
чрез съчетаване на безжични комуникации и PLC, с което разстоянието
за предаване на данни се увеличава. Основен недостатък на безжичната
комуникация са паразитните радиосмущения в нелицензирания честотен
спектър в обхвата (2,5-5) GHz , причинени от различни радиоустройства в
големите градове. Това принуждава създателите на системи за безжична комуникация да създават собствени (затворени) системи и протоколи,
извън стандартизираните технически решения.
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Табл.1 Сравнение на WiFi и ZigBee
WiFi
Честотен обхват
2.4 GHz , 5 GHz

PHY/MAC слой
Обхват(покритие)

IEEE 802.11
≈100m

Скорост на предаване
Време за привързване
на крайно устройство
към мрежата

11/54/150/300 Mbps
Применливо (≈3-5s)

ZigBee
868 MHz (Eвропа)
900-928 MHz (Северна Америка)
2.4 GHz
IEEE 802.15.4
30-100m (пряка видимост)
250 kbps
≈ 30 ms

Макс. Брой устройства
в мрежата

2007

≈65 000

Брой канали
Защита на данните
(криптиране)

13
да

16
да

Заключение
Системите за управление и мониторинг на светодиодни осветителни
уредби са подходящи за обследването и конфигурацията на всякакъв тип
помещения в домакинството или в бизнеса особенно когато става въпрос
за големи производствени халета, където разходите за електроенергия
са от изключително значение и именно чрез разгледаните системи могат
да бъдат взети всички необходими мерки тези разходи да бъдат снижени
до възможния минимум за сметка на ефективността и продуктивността
на осветителната уредба, тъй като тя ще бъде използвана по възможно
най-рационалния начин съответно по-ниска консумация през деня когато
не е нужно и увеличаване на светлинния поток респективно и консумацията през по-тъмните части на деня.
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Resume: In recent years, issues related to energy efficiency of luminaire systems are essential for their construction. In the work an attempt was made to
systematize these regulations and to assess their importance and applicability.
I. Въведение
Последните години въпросите свързани с енергийната ефективност
на ОУ са от съществено значение за тяхното изграждане.В работата е
направен опит за систематизиране на тези нормативни документи и за
оценка на тяхната значимост и приложимост.
II. Изложение
Първият самостоятелен закон за енергийна ефективност (ЗЕЕ) е
приет през 2004г. През 2008г. за транспониране на Директива 2006/32/
ЕО относно ефективността при крайното потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги и Директива 2002/91/ЕО относно енергийните характеристики на сградите, беше приет нов Закон за енергийна
ефективност. През март 2013г. бе приет закон за изменение и допълнение на закона на енергийната ефективност, който транспонира изцяло
Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите.
Цели на енергийна ефективност в съответствие със ЗЕЕ [5]
Националната цел за енергийна ефективност се определя като количество спестявания в първично и крайно енергийно потребление до
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31/12/2020 година , което трябва да доведе до повишаване на енерийната
ефективност с 25% до 2020 и 50 % намаляване на енергийната интензивност сравнено с нивата на 2005 година.Критерият „годишно потребление
на енергия“ не е предвиден по Директива 2012/27/ЕС за енергийна ефективност, но Директивата е задължителна за държавите членки само по
отношение на поставената цел. Държавите членки могат да въвеждат в
националното законодателство по-строги изисквания с оглед постигане
на задължителната цел.
Стандартизация
На европейско равнище, процесът по стандартизация на управление
на енергията бе иницииран през май 2005г. в Европейския комитет по
стандартизация (CEN) (под председателството на AFNOR –Франция) ,
което позволи влизането в сила от 1 юли 2009г. на европейски стандарт
за управление на енергията, а именно стандартът EN 16001:2009 [6]. Това
от своя страна ускори процеса по стандартизация в международен план
. През 2008г. бе създадена работна група ISO/PC242 „Енергийно управление“ със задача да започне работа по международния стандарт ISO
50001 за управление на енергия (под ISO 50001:2011)[7]. Сега е налице
единствен световен стандарт за системи за управление на енергията (ISO 50001), който от 24.06.2012г. замени Европейския стандарт EN
160001, тъй като не бе предвидено да са в сила едновременно и двата
стандарта [7].
Стандартите за енергиен мениджмънт, енергийни обследвания и
определяне на енергийните спестявания са в обхвата на Технически
комитет 79 „Електроенергетика“ на БНС.В последните години има голямо развитие в тази насока във връзка с осъзнатата нужда от стандартизиране на процеса и осигуряване на по-добра защита на клиентите
относно качеството на обследванията. Стандартите за определяне на
енерийните спестявания се използват за определяне на националните
и индивидуалните цели и резултати от предприети мерки за енерийна
ефективност.
Болшинството от представените в табл.1 стандарти се отнасят
до сградната инфраструктура в известна степен до транспорта, одитират се някои потребители и системи, а също така се разглеждат
възможностите за ограничаване на парниковите емисии. Липсват
нормативни документи за осъществяване на задълбочен анализ и
създаване на директиви за постигане на електроенергийна ефективност (ЕЕЕФ) в електрическите системи.
301

Табл.1 Приложими действащи стандарти в областта на енергийния
мениджмънт
Стандарт
Област на действие
БДС EN ISO 50001:2011 Целта на стандарта е да позволи на орСистеми за управление ганизациите да се установят системите и
на енергията. Изискпроцесите,необходими за да се подобрят
вания с указания за
енергийните характеристики,включително
прилагане. Действащ от енергийната ефективност, използването и
16.12.2011 16001:2009
потреблението на енергията.Прилагането
на 2021-05-17
на този страндарт има за цел да се доведе
до намаление на емисиите на парникови
газове и други свързани въздействия върху
околната среда и енергийните разходи чрез
систематичното управление на енергията.
БДС EN 15900:2010
Стандартът поставя минимални изисквания
Услуги за енергийна
за предоставяне на енергийни услуги.
ефективност. Определения и изисквания.
Действащ от 17.10.2012
БДС EN 16247-1:2012
Определяне изискванията, общата меЕнергийни одити. Част тодология и документите по отношение
1 : Общи изисквания
на енергийни одити.Прилага се за всички
Действащ от 17.07.2014 видове предприятия и организации,всички
видове енергия и използване на енергията с
изключение на отделни частни жилища.
БДС EN 16247-2:2014
Определян изискванията,методологията и доЕнергийни одити Част
кументите от енергийния одит в дадена сграда
2 : Сгради Двйстващ от или група от сгради,с изключение на отделни
17.07.2014
частни жилища.Ако в обхвата на енергийния
одит са включени сгради одита може да избере да прилага БИ 16247-2.Ако транспортът
на място е включен в обхвата на обследването на енергийна ефективност,енергийният
одитор може да избере да прилага БИ 16247-4.
Изборът за решение да се прилагат части 2 и 4
може да се направи предварително.Осигурява
допълнителни изисквания към БИ 16247-1 и се
прилага заедно с него.
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БДС EN 16247-3:2014
Енергийни одити. Част
3 : Сгради Двйстващ от
17.07.2014

Определя изискванията,методологията и
документите от енергийния одит в рамките
на един процес.Тази част се прилага за
обекти в транспорт (сухопътен,железопътен, морски и въздушен транспорт),както и
различните зони на действие (местни и за
дълги разстояния) и това,което се транспортира (основно стоки и хора).Осигурява
допълнителни изисквания към БИ 16247-1 и
се прилага заедно с него.
БДС EN 16247-4:2014
Определя изискванията.методологията
Енергийни одити. Част и резултатите.специфични за енергийни
4 : Сгради Двйстващ от одити в транспортния сектор,за различнитре
видове транспорт(сухопътен,железопъ17.07.2014
тен,морски и въздушен транспорт),както и
различните зони на действие(местни или на
дълги разстояния) и това,което се транспортира(основно стоки и хора).Осигурява
допълнителни изисквания към БИ 16247-1 и
се прилага заедно с него.
БДС EN 16231:2012
Определя изискваняи и дава препоръки за
Meтодологията за
методика за сравнителен анализ на енерсравнителен анализ
гийната ефективност с цел да се установят
(бенчмаркинг) на енер- съответните данни и показатели за погийната ефективност.
треблението на енергия.Може да бъде или
Действащ от 17.10.2014 вътрешен(в рамките на определена организация) или външен (между организации,
включително и конкуренти)
БДС EN 16212:2012
Обхваща двата метода за изчисляване
Енергийна ефективна енергийни спестявания метода“отгоре
ност и изчисляване на
надолу“ , основаващ се на енергийните
енергийни спестявания. индикатори,които често се изчисляват от
Методи „отгоре-надолу“ статистическите данни и метода „отдолу
и „отдолу-нагоре“
нагоре“,който отчита дейности при крайните
потребители и подпомагащи мерки повишаване на енергийната ефективност.
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БДС EN 15459:2008
„Енергийна характеристика на сградите.Процедура за икономическа
оценка на енергийните
системи в сгради.“

Стандартът предоставя метод за изчисление на икономически показатели при
отоплителни и други системи,които са потребители на енергия в сградите.Този стандарт
е приложим за всички видове сгради.

През последните години в резултат от развитието на технологиите се
създадоха сгради , в които са изградени системи с възможност за регулиране , управление и мониторинг на енергийните процеси. В САЩ ескпериментално са създадени сгради с „нулева“ консумация , които освен че
не ползват външна енергия могат да произвеждат енергиен излишък ,
който да се трансферира и търгува на енергийния пазар.За управлението диспечерски център и т.н интелигентни мрежи , които се мениджират
междусградните енергийни потоци.
• Светлинен комфорт [8,9,10]
Удовлетворяване на изискванията за светлинен комфорт може да се
постигне чрез достигане на специфичните енергийни мерки за паспортизиране на осветителна система SEM Lighting zone мярката за енергийната ефективност на осветителните тела е:
SEMlamps=Pн/Ф [W/lm]

(1)

където: Pн [W] – номинална електрическа мощност ; Ф[lm]- светлинен
поток;
• Енергийни разходи за осветление[10]:
Ce=[кткПРАPинст(1+Ψ(ΔUср/100))+Qкб.ΔPк].T.βср.[лв]

(2)

където: Кт - е коефициент на търсене за осветителни уредби, Кпркоефициент, с който се отчитат загубите на елекрическата енергия в
ПРА ; Ψ- коефициент , с който се отчита разпределението на лампите
по захранващата линия ; ΔUср - загубата на напрежение от трансформаторното табло на лампите , намиращи се на средата на осветителната
електрическа мрежа,%: Qкб – реактивна мощността на кондензаторите
за подобряване cos; ΔPк – относителна загуба на активна мощност в кондензаторите, Kw/kVAr; T - сумарната средногодишна продължителност на
включване на осветлението h; βср – средногодишна цена на електрическата енергия за осветление , лв/kWh.
Изисванията към осветителни уредби в сгради , касаещи енергийната
им ефективност , се дефинират от стандарт EN 15193 [11]. Като индикатор се използва специфичния годишен показател LENI (Lighting Energy
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Numeric Indicator).
LENI=Wосв.ел.=(WL+Wp)/A , [kWh/(m2.год.)] 
(3)
където: А-обща разгъната осветяема площ на сградата [m2] ; WL-количеството енергия консумирана от осветителната уредба за осигуряване на необходимата светлинна среда [kWh/год.]. Wp-паразитна енергия,свързана със загубите в акумулаторните елементи на аварийното и
евакуационно осветление и stand-by функциите на системата за управление на осветлението [kWh/год.].
Изчислението им се извършва по следните формули:
WL=∑[(PNFc)[tDF0FD+tNF0]]/1000,[kWh/год.] 

(4)

Wp=∑ [PPC(tY-tD-tN)+PEMtEM]/1000,[kWh/год.] 

(5)

където: PN-инсталирана мощност [W] ; PPC-обща паразитна мощност
[W] ; PEM- обща зарядна мощност на евакуационни и аварийни осветители
[W] ; ty-годишен времеви период 8760ч. ; tD-времеви период за работа на
осветителите в светлата част на денонощието [ч] ;tN-времеви период за
работа на осветителите в тъмната част от денонощието [ч] ; tEM-времеви период за заряд на аварийните и евакуационни осветители [ч] ; Fc –
фактор зависещ от използването на инсталирана мощност , Fc=(1+MF)/2;
Fo-фактор зависещ от присъствието (отсъствието) на хора; FD-фактор
зависещ от използването на естественото осветление.
Отделните фактори за всеки конкретен обект се изчисляват с използването на приложенията в EN15193.
Стандарта въвежда и ергономичен индикатор ELI (Ergonomic Lighting
Indicator), по който се окачествява светлинната среда по критерий за визуалност , перспектива, комфорт, жизнена среда и индивидуалност. Всяка една от тези характеристики се оценява по 5-бална скала (табл.2) и в
зависимост от разхода на енергия и управлението на осветлението се
дефинират класове в 4 категории – А,B,C и D.
Електроенергийната ефективност на осветителните уредби се оценява също така с помощта на аболютни и относителни показатели [2,3,4].
Съществува голямо разнообразие от такива показатели (табл.3), което
говори за липса на унификация и формулиране на комплексен подход,
представящ осветлението като производствен фактор, участващ в пазарна среда като потребител на ел. енергия с вложен капитал и период
на възвращаемост.
Енергиината ефективност на улични ОУ се оценява чрез два количествени индикатора отнесени за група М на уличните уредби[2]:
• Специфична плътност на мощността D [W/lm.m2]
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(6)

където: P- мощност на ОУ [W] , в която се включва мощността на
източниците,драйверите,системата за управление,сензорите,измервателните уреди и др. ;Ej – средна осветеност на осветения елемент j [lx]
,Aj – площ на j-я осветен елемент ; n-брои на осветените елементи.
При димиране мощността P на ОУ се променя динамично и идикатора
D се определя поотделно за всеки период на димиране.
• Плътност на годишната консумация на електрическа енергия
ECIy[kWh/m2]:


(7)

където: Pik-включена мощност през периода i на площа k [kW] , tjk -продължителност на периода на осветяване j на площа K[h] ; Аj – площ на
повърхността j [m2] ; m и n – брой на различните периоди на осветяване к
и различните повърхности i , които трябва да бъдат осветени.
Посочените два индикатора определят енергийната ефективност за
трите светотехнически класа – М, С и Р като стандарта не определя гранични стойности за тези показатели , но въвежда референтни стойности
(benchmarking) за 8 типа схеми на геометрията на пътя, разположението
на осветителите и пътната настилка. За всяка от типичните схеми са дадени табличен вид (табл.4) ширината на пътя , броя на лентите , височината на окачване на осветителя , надвес над пътя и разстоянието между
осветителите, като референтните индикатори за класове М1-М6 се определеят съобразно табличните данни и в зависимост от експлоатационния
фактор, класа на пътната настилка и стойността на Qo.
Изисквания на стандарта за улични ОУ се отнасят само до фатопично
(дневно) зрение, като понастоящем в CIE се подготвят препоръки за фотометриране и нормиране на мезопичното зрение.
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Табл.2 Критерий за ергономичност на осветлението ELI
Критерий Показател към Изискване за изпълнение на
критерия
показателя
№ 1
2
3
1 ИзпълнеОсветеност
Необходимо ниво на хоризонталние (съгланата осветеност според изисквасуване с
нията експоатационна осветеност
изискваДиректен контрол на заслепяваКонтрол огранията на
нето
ничаване на
светотезаслепяването
ническия
За избягване на отраженията на
стандарт) Ниска яркост
компютърните екрани
2 Външен
Пространство
Ярко открито и приятно пространвид
ство
Цвят
Естествена цветна температура
индекст на цветопредаване
3 Комфорт
Сенки
Меки ценски ,нито прекалено
тежки , нито прекалено дифузни
Моделиране
Цилиндрична осветеност,приятно
осветяване на повърхностите
4 Емоция
Разпределение- Архитектурно осветление на
то на светлината повърхности и предмети в стаята
Предпочитане
Лично предпочитане на светлинната ситуация
5 Индивиду- Собствена свет- Индивидуално осветление,
алност
лина
индивидуално управление на
осветлението
Индивидуално
Осветление предназначено за
управление
отделно ползване
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Табл.3 Относителни показатели за оценка на ОУ
№

Показател

1

Фактор на енергийна ефективност (теоритичен)

2

Фактор на енергийна ефективност (реален)

3

EEFT = η3 k’. EF

EEFT =

Относителна
площова мощност
на ОУ

4

Относителна
спрямо Е мощност

5

Годишен разход на
ел.енергия за 1kW
осветителен товар

6

Относителна
стойност на
електрическата енергия за
осветленеие за
единица произведена продукция
на едно работно
място
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Формула и дименсия

[

- коеф. на използване
на ОУ спрямо работна
повърхност,к-светлинен
добив на светлинните източници, вкл. И
загубите в ПРА ; ЕЕ=1/
кр - експлоатационен
фактор ; kg-коеф. на
запаса на ОУ
Eср - средна осветеност
на работната повърхност [lx] ; S - площта на
помещението [m^2] ; Pвх
- мощност на входа на
ОУ [W]

]

[ mW ]

P - инсталирана мощност
на ОУ заедно с ПРА и
компенсиращи конденцатори [W]

P .100 W
S.E
m2lx

Е - реализирана осветеност на ОУ [lx]

2

CT = T.β3

C0 =

[ lmW ]

Ecp.S lm.m2
W
PBX

PS = P/S

PE =

Обяснение

Cерм
Мгод

[1

лв
kW
лв

прод

. 1раб.м.

βср. - средно годишна
цена на ел.енергия за
разглеждана ОУ , [лв./
kWh]

]

Cерм. - годишни разходи
за ел.енергия за осветление отнесено за едно
работно място [лв]; М
год - годишен обем на
произведената продукция
от едно работно място в
натурни единици

7

Коефициент
на светлинна
ефективност
на разглеждан
осветител

8

Относителна
мощност на
заменяща ОУ към
базовата мощност

LER =

Фл BEF . ηoce
PОСЕ

[W]
lm

Фл - светлинен поток на
лампите в осветителя
[lm]; BEF - коеф. на ефективност на ПРА ; кпд на
осветителя; Р осв-консумирана мощност на
осветителя [W]
P1 , P2 - консумирани
мощности съответно
на базовата ОУ имаща
по-лоши характеристики
към заменящата ОУ [W]

Табл. 4 Геометрия на осветителната уредба с едностранно подреждане
на осветителите- основен път)
СветлиШиронен клас
чина на
според EN
пътя(m)
13 201-2

Височина на
Брой на
окачване на
лентите
осветителя

Надвес
над
пътя
(m)

Разстояние
между осветителите (m)

M1
M2
M3
M4
M5
M6

2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0

40
40
36
36
32
32

8
7
7
7
7
6

10
10
8
8
7
7

III. Заключение
Чрез направения систематизиран анализ на нормативните изисквания и стандартизация се вижда ясно ползвата от тяхното прилагане в
наши дни. Така е възможнос да се даде ясна оценка на състоянието на
ОУ и качеството на изработка и екплоатация във времето.
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ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2022
ПРИЛОЖЕНИЕ ПО МЕТОДА „ПОЛЗА РАЗХОДИ“ ЗА ОЦЕНКА И
ПРОГНОЗИРАНЕ НА УПРАВЛЯЕМИ СВЕТОДИОДНИ ОСВЕТИТЕЛНИ
УРЕДБИ
Димитров Ц.Д. ,Самет И.И. ,Тодоров В.В.
ТУ ВАРНА, МГУ СОФИЯ

APPLICATION TO THE BENEFIT COST METHOD FOR EVALUATION AND
FORECASTING OF CONTROLLED LED LIGHTING SYSTEMS
Dimitrov Ts.D. ,Samet I.I. ,Todorov V.V.
TU VARNA, MGU SOFIA
Resume: In recent years, the use of the “Benefit Cost” method for various
electrical engineering studies has been adopted under EU guidelines. This
method allows for a complex analysis of economic characteristics consistent
with the method of discounted introduced in credit systems.
I. Въведение
Последните години е възприет по указания на ЕС използване на метода „Полза Разходи“ за различни изследвания в електротехниката. Този
метод дава възможност за комплексен анализ на икономически характеристики съобразени с метода за дисконтиране, въведен в кредитните
банкови системи.
II. Изложение
В съотве тствие с методиката,представена в [1,2,3] икономическата оценка се прави чрез показателя нетна сегашна стойност (NVP). За
по-добър се приема проекта с по-висок NVP.Критерий за икономическа
ефективност са ПГР 3, определени с израза (1). След корекция в съотвествие със дисконтирането на всички показатели, се записва израза:
3 = r.K + С

(1)

където: r – реален лихвен процент
В съотвествие с реалната икономическа ситуация в страната, съста311

вящите на (2) може да се приемат както следва :
FН = 14 % ; в = 5 % 

(2)

Следователно, за r се получава стойността:
FH - B
0,14 - 0,05
. 100 =
. 100 = 8.57 % 
(3)
r=
1 + 0,05
1+B
Оптимизационната задача изисква сравняване минимум на два варианта. Разглеждаме част от действаща светодиона улична ОУ, в случая
като при първи вариант е реализирана с 620 бр. oсветители модел Philips
3030, SMD диоди с единична мошност 100W, светлоотдаваемост 126 lm/W
и цветна температура CCT = 5000 K (улицата е категоризирана в клас
ME 3). Като опция е планирано да се изгради система за управление на
технологията Zigbee (0-10V) ,чрез която да се осъществява димиране на
LED източниците и това е вторият разглеждан вариант.
За съществуващият първи вариант, капитоловложенията К имат
стойност К1 = 185 600 лв. , а за вторият вариант е определено К2 = 224
800лв. Годишните експлоатационни разходи в първи вариант се определят в дисконтиран вид и включват разходите за ел.енергия, за смяна на
изгорели източници и почистване на осветителите Сл и за разходи за
амортизационни отчисления Са. Общата стойност на тези разходи е С1 =
48 700лв. При вторият вариант след въвеждане на система за управление, общите разходи се редуцират вследствие на постигнатата икономия
на ел.енергия в резултат на димирането на осветлението. В същото време обаче,те се увеличават поради необходимостта от подръжка на системата за управление. Определени са сумарни експлоатационни разходи
за този вариант С2 = 35560 лв.
Приведените годишни разходи за първи 31 и втори 32 вариант в съотвествие с израза (1) са:
31 = 0,085.185600 + 48 700 = 64476лв.;
32 = 0,085.224800+35560 = 54668лв.

(4)

Следователно, годишния икономически ефект Δ3 от въвеждане на
система за управление на светодиодното ОУ е:
Δ3=31 - 32 = 9808 лв

(5)

Срока на откупване на системата за управление се определя от израза:
224800 + 185600
K +K
Тотк = 2 1 =
= 2.98 г. ≈ 3 г. 
(6)
48700 - 35560
C1 - C2
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В табл.1 е предоставен сравнителен анализ на разглежданите варианти
Табл.1 Сравнителен анализ за разглежданите варианти
Вариант
K[лв]
C[лв]
3 = r.K + C
Първи
K = 185600лв С1 = 48700лв
(съществуващ) 1

31 = 64476лв

Втори
(със система K2 = 224800лв С1 = 35560лв
за управление)

32 = 54668лв

Разлика

K = 39200лв

С1 = 13140лв

TОТК =

TОТК[r.]

K2 + K1
= 2,98[r]
C1 - C2

31 = 9808лв

Изграждането на система за управление ще осигури постоянна годишна икономия от експлоатационни разходи в размер на ΔС = 13140
лв.Дисконтираната годишна икономия от експлоатационни разходи ΔСд
се определя с помоща на израза:
ΔСд = ΔС (1+ r) – t

(7)

където: t – дискретизация на разглеждания период T с продължителност 1 година.
Определянето на чистата дисконтирана печалба ЧДП при положение,че годишната икономия на експлоатационни разходи е постоянна величина,става в съответствие с израза (8), който се записва по следния
начин:
1 + (1+r)-t
- ΔК[лв]
(8)
ЧДП = ΔC
r
В табл.2 са представени стойностите за ΔK, ΔС, ΔСд и ЧДП за 6 годишен период на изследване с дискретизация 1 год. На фиг.1 е представена
графична интерпретация на зависимостта ЧДП = f (t) за същия период.
Дисконтирания срок на откупуване Т , съответства на ЧДП = 0 и това е
точката в която кривата пресича абцисната ос,като приблизителната
стойност е Т ≈ 3,52. Вижда сe че дисконтрания и недисконтирания срок
на откупуване се различават като относителната разлика е около 15%.
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Табл.2 Дисконтирани показатели за управляема светодиодна уредба
Период на Разлика в Постояна Дисконтирана ико- Чиста дисконтирана печалба
номия на експлоагодина
дускрети- капита1 + (1+r)-t
- ΔК[лв]
икономия тационни разходи ЧДП = ΔС
ловлозация t[r]
r
женията на експло- ΔСД = ΔС(1 + r)-t [лв]
атационни
K[лв]
разходи
C[лв]
1

39200

13140

12110

-27080

2

39200

13140

11162

-16343

3

39200

13140

10285

-5607,9

4

39200

13140

9479

3485,7

5

39200

13140

8735

12618

6

39200

13140

8051

20532

Фиг.1 Графична интерпретация на зависимостите ЧДП = f (t)

Направеното изследване дава основание да се препоръча изграждане на управляемо светодиодно ОУ с възможност за димиране. Изчисле314

ните капиталовложения за този вариант са с около 17% по-високи, но при
него се реализират с около 27% по-малки експлоатационни разходи,което
води до намаляване на ПГР с около 16% и реализиране на годишна печалба в размер на около 10 хил. лв в годишен разрез, при дисконтиран
срок на откупуване с около 15% по-голям.
III. Заключение
Разработената постановка може да послужи като базисна методика
за провеждане на изследователска дейност при други изходни параметри и съществени фактори на управляеми светодиодни ОУ. Това ще даде
възможност за постигане на значителен технико-икономически ефект в
това направление.
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Относно „ефективността“ на националната политика
и законодателството по „енергийна ефективност“
в областта на електроенергетиката
Николай Савов
Повишеният обществен интерес към енергийните проблеми и дискусиите относно климатичните изменения, са основна причина, намаляването на потреблението на енергия да се превърне в най-важен приоритет
при формиране на бъдещите концепции за снабдяване с енергия. Драстичното нарастване на цените на енергийните ресурси, поради растящия
им дефицит, превърнаха енергийната ефективност /ЕЕф/ в основен показател за икономически успех.
Директива 2012/27/ЕС от 25.10.2012 г. относно енергийната ефективност, постави следните основни цели за осъществяване:
• Да се постави обща рамка за повишаване на енергийната ефективност в ЕС и да се осигури постигането на европейската цел за 20%
спестяване на първичната енергия до 2020 г.;
• Да се повиши ефективността по цялата верига от производството,
през преноса и разпределението до крайното потребление на енергия,
както и да се поставят национални цели в областта на енергийната ефективност.
Директивата е въведена в Закона за енергийната ефективност
през 2015 г. и изменението и допълнението му от 2018 г; В Закона за
енергетиката от 2015 г., изменението и допълнението му от 2018 г. и
редица други документи. В изпълнение на изискванията на директивата
и съответните закони е разработен „Национален план за действие по
енергийна ефективност“ (НПДЕЕ), в който е определена.
Национална цел за енергийни спестявания до 2020 г. в размер на
8325,65 GWh . Отчетените енергийни спестявания са в размер на 7295
GWh, т.е.изпълнението на целта за периода 2014÷2020 г. е 87,6%.
По-съществените документи, транспониращи директивата са
представени по-долу:
• Наредба № РД-16-267/19.03.2008 г. за определяне на количеството
електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия. ДВ бр.67/30.07.2013 г.
• Наредба16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна
ефективност, сертифицирани и оценка на енергийните спестявания на
сгради. ДВ бр.101/22.11.2013 г.
• Наредба № РД-16-301/10.03.2014 г. за обстоятелствата, подлежащи
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на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на
сгради и обследване на енергийна ефективност на промишлени системи,
реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за
придобиване на квалификация и необходимите технически средства
за извършване на дейностите по обследване и сертифициране. ДВ
бр.27/2503.2014 г.
• Наредба № 6/24.02.2014 г. за присъединяване на производители и
клиенти на електрическа енергия към преносната или разпределителните
електрически мрежи. ДВ брой 31/04.04.2014 г.
• Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ) ДВ брой 35/15.05.2015 г.
• Закон за енергетиката (ЗЕ) ДВ брой 25/15.05.2015 г.
• Наредба № Е- РД-16-427/02.09.2015 г. за критериите на които трябва да отговарят всеобхватната оценка, анализът на разходите и ползите
и анализът на националния потенциал за високоефективно комбинирано
производство на енергия.ДВ брой 71/15.09.2015 г.
• Наредба № Е-РД-16-647/15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация. ДВ брой 3/12.01.2016 г.
• Наредба № Е-РД-04-1/22.01.2016 г. за обследване за енергийна
ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на
сгради. ДВ брой 10/05.02.2016 г.
• Наредба № Е-РД-04-3/04.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изисквания към
методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им. ДВ
брой 38/20.05.2016 г.
• Наредба за методиките за определяне на националната цел за
енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел,
въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между
задължените лица. ДВ брой 75/27.09.2016 г.
• Закон за енергетиката ДВ брой 83/09.10.2018 г.
• Закон за енергийната ефективност ДВ брой 83/09.10.2018 г.
В България е установена схема ЕЕОs (Energy Efficiency Obligations) с
предварително одобрен списък от мерки. На национално равнище дейностите за повишаване на енергийната ефективност са изброени и са
свързани с мерките, определени в Приложение № 5 към Наредбата за
методиките на ЗЕЕ. Списъкът включа 71 мерки, чийто ефект е измерим в
количествено отношение чрез способите в ЗЕЕ и методиките за определяне на енергийните спестявания.
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Процесът по стандартизация на управление на енергията се ръководи от Европейския комитет по стандартизация (CEN ). Стандартите за
енергийни спестявания, енергийни обследвания и енергиен мениджмънт
са в обхвата на Технически комитет 79 „Електроенергетика“ на Българският институт по стандартизация /БИС/. По-важните стандарти са представени по-долу:
• БДС N16247-1:2012. Енергийни одити. Част 1: Общи изисквания.
• БДС N16247-2:2014. Енергийни одити. Част 2: Сгради.
• БДС N16247-3:2014. Енергийни одити. Част 3: Процеси.
• БДС N16247-4:2014. Енергийни одити. Част 4: Транспорт.
• БДС N16247-5:2015. Енергийни одити. Част 5: Компетентност на
енергийните одитори.
• БДС ISO 50015:2015. Системи за управление на енергията. Измерване и верификация на енергийната ефективност на организациите.
Общи принципи и указания.
• БДС ISO 50047:2016. Енергийни спестявания. Определяне на енергийни спестявания в организации.
• БДС ISO 50002:2015. Енергийни одити. Изисквания с указания за
прилагане.
• БДС ISO 50003:2015. Системи за управление на енергията. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за
управление на енергията.
• БДС ISO 50004:2015. Системи за управление на енергията. Указания за внедряване, поддържане и подобряване на система за управление
на енергията.
• БДС ISO 50006:2015. Системи за управление на енергията. Измерване на енергийната ефективност при използване на енергийни фазови
линии. (ЕnB) и показатели за енергийна ефективност ( EnPI ). Общи принципи и указания.
• БДС ЕN ISO 50001:2019. Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане на ISO 50001:2018 .
Публикуван като български стандарт на 13.03.2019 г. Документът определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на система за управление на енергията ( Energy Management System
EnMS ) като се следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийната ефективност и на EnMS.
Болшинството от разгледаните стандарти се отнасят до сградната
инфраструктура и транспорта, одитират и някои потребители и системи,
разглеждат се и възможностите за ограничаване на парниковите емисии. Слабо са застъпени нормативни документи за осъществяване на
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задълбочен анализ и създаване на директиви за постигане на електроенергийна ефективност /ЕЕЕф/ в електрическите системи.
В последните години се изгради концепцията за „нулева консумация“
в сградната инфраструктура, която трябва да отговаря на изискванията
за светлинен, топлинен, въздушен и хигиенно-хранителен комфорт [1].
Енергийната ефективност на сградната обвивка се оценява чрез индекса
на енергийна ефективност, като са дефинирани седем класа на енергопотребление [2 , 3].
Системите за енергиен мениджмънт (СЕМ ) са регламентирани в
стандарта ISO 50001:2018.
Системи за управление на енергията, като обикновено се интегрират
към системите за управление на качеството. Дефинирани са дейностите
на енергийния мениджър, елементите на енергийната информационна
система, системата за енергиен мониторинг с нейната архитектура, както
и качеството на събираната информация и оценката на ефекта от въвеждането на системи за енергиен мениджмънт.
Изискванията към осветителни уредби в сгради, касаещи енергийната им ефективност, се дефинират от стандарт EN15193 [4 ]. Като индикатор се използва специфичният годишен показател LENI (Lighting Energy
Numeric Indicator ). Стандартът въведе и ергономичен индикатор ELI (
Ergonomic Lighting Indicator) , по който се окачествява светлинната среда
по критерии за визуалност, перспектива, комфорт, жизнена среда и индивидуалност.
Въведените показатели за оценка на ЕЕф в осветителни уредби LENI
и ELI , дават ограничена представа за електротехническата същност на
изследваните технико-икономически параметри. Тяхната приложимост
е основно за сградната инфраструктура като осветителната уредба се
оценява по общи енергийни относителни показатели и се определят
характеристики с ергономическа насоченост. Библиографският анализ
върху осветителни уредби показва наличие още на редица относителни
и абсолютни показатели с различна идентификация, предмет на насоченост и предназначение. Това голямо разнообразие създава трудности
при прилагане на комплексен подход за оценка на ЕЕЕф на осветлението
в индустрията и КБС. Необходимо е да се създаде информационна комплексна методика, разглеждаща осветлението като електроенергиен и
производствен фактор, участващо в пазарна среда като потребител на
ел.енергия с вложен капитал и период на възвращаемост.
В международните и националните нормативни документи понятието „електроенергийна ефективност“ не е дефинирано като специална
категория, свързана с електроенергийното обследване и не съществува
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терминология, специфични показатели, изчислителни процедури и методически постановки за оценка на този показател. Необходимо е ЕЕЕф
да бъде напълно самостоятелен параметър с характеристики, които да
дават възможност да се формулират оптимизационни задачи по различни критерии, отразяващи електроенергийната му същност, като например загубите на мощност и електрическа енергия, качеството на електрическата енергия, надеждността на електроснабдяването и др. В тази
връзка литературни проучвания показват, че конвенционалните загуби
и загубите от влошено качество на електрическата енергия за страната
в условията на повишено натоварване са в границите ΔW = (24 ÷ 27) %
от консумираната електрическа енергия [5,6,7]. При средногодишно потребление около 40 TWh , абсолютната стойност на загубената енергия
е от порядъка 10 TWh [8], както беше отбелязано по-горе в резултат на
действието на НПРДЕЕ в съответствие с директива 2012/27/ЕС, са отчетени енергийни спестявания, възлизащи на 7295 GWh или около 7,3 TWh
за периода 2014 ÷ 2020 г. Съпоставката на цифрите води до извода, че
постигнатата енергийна ефективност за шестгодишен период, се изяжда
за по-малко от година от загубите на електрическа енергия. Може да се
предположи, че специалистите по планиране на целите на енергийната
ефективност, не са заложили адекватни изисквания и целесъобразни
нива на енергийните спестявания. Ясно е, че ако чрез технически и технологични средства загубите на електрическа енергия се сведат до около
10%, каквито са максималните за някои от страните в ЕС съществено
ще се подобри както ЕЕЕф, така и общата ЕЕф. Естествено, затова са
необходими средства, но е доказано, че инвестициите за намаляване на
загубите на мощност и електрическа енергия имат срок на откупуване,
много по-нисък от нормативния [9]. В съответствие с казаното при примерно 14000 MW инсталирана генераторна мощност, при 25 % загуби на
активна мощност, абсолютната им стойност е около 3500 MW. Ако тези
загуби успеем да намалим около 2,5 пъти, т.е. с около 2100 MW това приблизително се равнява на отпадане на двата блока от АЕЦ „Белене“. При
това средствата за реновиране на мрежите са в пъти по-малки от капиталовложението за построяване на централата.
Направеното проучване относно енергийната ефективност, енергийния мениджмънт и системите за управление на енергията дава възможност да се направят следните изводи:
1. Болшинството директиви и нормативни изисквания за енергийна
ефективност са насочени основно към сградната инфраструктура на
промишлеността и КБС и в известна степен третират някои класически
потребители с цел удовлетворяване на изискванията за светлинен, то320

плинен, въздушен и хигиенно-хранителен комфорт. Законодателството
не предоставя цялостни и изчерпателни методики за определяне на енергийната ефективност за различни обекти от индустрията и комунално-битовия сектор. В условията на неефективна и нерационална експлоатация
на електроснабдителните системи в страната, при тяхното незадоволително състояние е изключително важно да се разшири диапазона на
действие на нормативната база, като се обхване цялостно сферата на
електроенергетиката.
2. Електроенергийната ефективност се разглежда като част от общата енергийна ефективност. Такъв подход е неуместен и неправилен,
т.к. природата и физичната същност на електроенергетичните процеси
съществено се различават от характеристиките и особеностите на общите системи, тествани за енергийна ефективност. Необходимо е електроенергийната ефективност да се разглежда като отделна, напълно
самостоятелна и независима енергийна категория, изискваща създаване
на своя нормативна база и собствени правила за одитиране.
3. Необходимо е да се формулират и дефинират основни характеристики и критерии за електроенергийната ефективност, които да отчитат
специфичните особености на електротехническите процеси и явления,
приложими в електроснабдителните системи. Те трябва да отразяват
влиянието на различни енергетични показатели и показатели за качеството на електрическата енергия (ПКЕЕ) върху загубите на активна мощност и да създават условия за оценка на възможностите за рационална
експлоатация и постигане на икономия на електрическа енергия в ЕСС.
4. Във връзка с разширяване на обхвата на енергийните одити е необходимо да се създадат адаптирани методики за оценка на електроенергийната ефективност. Измервателните системи и системите за анализ
трябва да дават възможност не само за интегрална оценка на електроенергийната ефективност, но и за прилагане на диференциален подход,
т.е. резултатите да се представят в парциален вид – например общите
загуби на активна мощност се състоят от различни субстанции, всяка от
които трябва да има количествено изражение.
5. Необходимо е да се разработят методи, даващи възможност да се
формулират оптимизационни задачи по различни критерии за определяне на електроенергийната ефективност. За целта могат да се използват
вероятностно-статистически подходи с прилагане на теорията на планиране на експеримента. Основание за това е стахостическият характер на
показателите, свързани с енергийната ефективност в ЕСС, характеризиращи постановките, разработени частично нормативните документи и
експерименталните методики.
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6. Системите за енергиен мениджмънт и диспечерско управление обуславят висока степен на електроенергийната ефективност. Разработката
и внедряването на такива системи е свързана с влагане на допълнителни
капиталовложения, което от само себе си означава, че е необходимо да
се прилага технико-икономическа оценка за ефективност. Разнообразието и широката технологична база на тези разработки предлага създаване
на унифицирани постановки за оценка на електроенергийната ефективност с цел постигане по-голяма простота, бързодействие и надеждност
при изчислителните процедури. Препоръчва се оценката на икономически ефект да става с използване на препоръчвания от ЕС метод „полза-разходи“.
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инсталации (част 1) , София, 2008 г.
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lighting.
[5] Киров Р.М., Илиев И.Х.,; Найденов Н.А. Изследване на електроенергийната ефективност по отрасли при управление режима на напрежение на ЕСС, Варна, Международна конференция „Електроенергетика 2014“, стр.26-30 ISBN 978-954-20-0497-4
[6] Киров,Р.,Илиев,И.Електроенергийнаефективност,Учебник,издателство „ЕНА“ ООД, гр.Варна,2017г.,490стр.
[7] Янузова,М.,Илиев,И., Управление на енергийната ефекттивност.
стр.5 сборник част втора Енергиен форум НТСЕБ 22-25 юни 2016г.
[8] Киров,Р., Илиев,И., Изследване и оптимизация компенсацията на реактивните товари при нелинейно натоварване.стр.125-132, Енергиен
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Изследване ефективността на система за комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия от
растителна биомаса
Христо Василев Иван Тричков
1. Въведение
Електрическата и топлинна енергии, произведени от биомаса, се „определят“ като зелени енергии, тъй като количеството отделен СО2 при
изгарянето, газификацията или пиролизата на биомасата е равен на количеството абсорбиран от атмосферата СО2 при процеса на фотосинтеза
в периода на израстване на биомасата.

Фиг.1.

На фиг.1 е представено годишното изменение на глобалното потребление на биомаса.
Използването на биомаса (основно дърва за огрев) за производство
на топлинна енергия в страната има вековни традиции. Дървата за огрев
се добиват основно през летния сезон и се използват основно през отоплителния сезон, като в някои страни ( Швейцария, Австрия и други), законодателството изисква дървата да престоят една година, за да могат
да понижат влажността си под 15% и по този начин да се повиши количеството произведена топлинна енергия, и намалят емисиите от фини
прахови частици (ФПЧ). През годините ефективността на отоплителните уреди на дърва (печки, камини и котлета) непрекъснато се повишава.
По експертна оценка средната ефективност на отоплителните уреди на
дърва е около 50%. Емисиите на ФПЧ са високи и поради това в някои
безветрени и студени дни през отоплителния сезон, нивото на емисии
на ФПЧ надвишава многократно допустимите норми. Поради това има
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наказателна процедура за чистотата на въздуха към България от страна
на ЕК.
По статически данни в страната над 1 милион домакинства се отопляват на дърва. По статистически данни в страната годишно около 5 мил.
м3 дърва са за огрев. Средно едно домакинство използва годишно около
8 м3 дърва, т.е. в национален мащаб около 8 мил. м3. Това различие между официалната статистика и реалното потребление е обект на дискусии
през последните години. Като най - вероятна причина за това различие е
незаконния добив на дърва.
При добива на дърва в сечищата остава неоползотворена биомаса
под формата на вършини и клони. Определено количество растителна
биомаса се получава и от земеделието (слама, царевични и слънчогледови стебла, пръчки от резитбата на овощни и лозови масиви и др.)
Растителната биомаса най-често се превръща в енергия чрез термохимични процеси , като „изгарянето“ е най-зрелият и широко използван с
вековни традиции процес.
Другите два начина за преобразуване, които се предлагат в търговската мрежа, са газификация и пиролиза, които превръщат биомасата в
горива. Когато биомасата се преобразува в енергия, са необходими вторични технологии за преобразуване. Растителната биомаса може да се
използва в транспортния сектор, но в момента в глобален мащаб тя се
преобразува в топлина и/или електрическа енергия, и се използва в жилищния, промишления и енергийния сектор.
Ако се използват съвременни технологии за оползотворяване на дървата за огрев, на част от остатъчната биомаса в сечищата и в земеделието, в страната може сумарно да се добива биомаса, еквивалентна на 8
мил. м3.
Процесът на отопление с биомаса е силно трудоемък, влошава хигиената в жилищата и замърсява въздуха.
Възможно ли е постепенно да се промени начина на използване на
тази биомаса, така че се повиши ефективността на енергийните трансформации, да се премахнат трудоемките процеси, да се повиши хигиената в жилищата, да се ограничат чувствително емисиите на ФПЧ и в
крайна сметка да се намали цената на използваната топлинна енергия и
да се осигури децентрализирано производство на зелена електрическа
енергия през отоплителния сезон на конкурентни цени.
В настоящото изследване се разглежда възможността да се замени
постепенно изгарянето на биомаса в домакинските и промишлени отоплителни инсталации с изгаряне на биомаса през отоплителния сезон в децентрализирани КО-генерационни инсталации с обща ефективност 75%,
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които произвеждат комбинирано електрическа енергия с ефективност
32% и топлинна енергия с ефективност 43%. Номинална електрическа
мощност на така описаните КО-генерационни инсталации се очаква да
бъде под 5 Mwe.
В САЩ енергията от биомаса понастоящем се счита за възобновяема
и по този начин отговаря на изискванията за данъчни кредити, субсидии и
стимули. Те включват данъчен кредит за производство на възобновяема
електрическа енергия, който плаща затворен цикъл (органична материя,
засадена изключително за производство на възобновяема електроенергия) на производителите на енергия от биомаса 0,023 $/kWh и производителите на биомаса с отворен цикъл (всякакви други отпадъци или остатъци, 0, 012 $/kWh. Включва и сертификати за възобновяема енергия, при
които всеки мегаватчас електроенергия, произведена от биомаса, печели
кредит, който може да бъде продаден търгуван или разменен, което дава
на собственика му правото да претендира, че е закупил възобновяема
енергия и инвестиционният данъчен кредит ще бъде възстановен.
2. Определяне цената на електрическата и топлинна енергия от
Ко-генерационни топлофикационни централи на биомаса и номинална електрическа мощност.
1. Изходни данни
1.1 CSPEX - 700 €/kWe
1.2 Цена на отпадъчната растителна биомаса-70 лв(35€)/тон, съгласно новата ценова политика на МЗГ при продажбата на биомаса (дърва за огрев и отпадъчна биомаса). В тази цена не са включени разходите
за работни заплати, тъй като те са отчетени при определяне себестойността на електрическата и топлината енергия;
1.3 Енергийно съдържание на биомасата:
1.3.1 Слама, царевични и слънчогледови стебла, и пръчки от резитбата на овощни и лозови масиви-3 MWh/тон;
Горска биомаса + отпадъчна биомаса – 3.9 MWh/тон.
1.a Обща ефективност на генерацията електрическа + топлинна
75%, 32% електрическа и 43% топлинна.
1.5 Централата работи само през отоплителния сезон или приведено
към номинална мощност – 4000 часа.
1.6 Приема се условно, че централата работи с 40% микс от земеделска биомаса + 60% дървесна биомаса.
1.7 Срок на откупуване на инвестициите – 10 години и 4% лихва върху остатъчната главница.
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В процеса на изследването авторите решават последователно следните задачи от 1 до 5:
Задача 1
MWh
Ен.кр = 0.4 * 3 MWh + 0.6 * 3.9 MWh = 3.54
тон
Задача 2
Определяне годишното производство на електрическа енергия при
условие, че централата работи 4000 часа годишно приведени към номиналната електрическа мощност 2MWh.
Егод е = 4000 h * 2 MWh = 8 GWhe
Задача 3
Определяне на необходимото количество биомаса за производството
на 8 GWhe (електрическа енергия):
Qбиомаса = 8 GWhe/(3.54 * 0.32) = 7062 хил.тона биомаса
Задача 4
Определяне на количеството топлинна енергия, която се очаква да
бъде произведена от 6452 тона биомаса :
Егод.топл. = 7062 тона * 3.54

MWh
* 0.43 = 10.75 GWht
тон

Общото годишно количество енергия (електрическа + топлинна) Егод
сум, което ще бъде произведено от централата, е равно на:
Егод сум = Егод е + Егод е = 8 GWhe + 10.75 GWht = 18.75 GWh
Задача 5
Определяне на себестойността на електрическата и топлинната
енергия. Определяне на себестойността на енергията Ce се извършва по
следната зависимост:
Се=Сен + Са + Секспл + Ср.з. €
MWh
Задача 5.1
Определяне на себестойността на енергийната компонента Сен в цената на енергията:
Сен = 35
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€
€
€
/(0.75 * 3.54
)=13.18
тон
тон
MWh

Задача 5.2
Определяне на себестойността на амортизационната компонента в
цената на енергията:
3
€
C = 1,22 * 700 € * 10 /MW =21,35
MWh
10 години * 4000 часа

Задача 5.3
Определяне на себестойността на експлоатационната компонента
Сексп. = 3

€
MWh

В тази стойност влизат разходите за поддръжка, ремонти и консумативи. При годишно производство от 18.75 GWh, годишните
Задача 5.4
Определяне на себестойността на работните заплати в себестойността на енергията:
6 работника * 1500 € *12мес
€
MWh
= 5,96
Ср.з. =
MWh
18100 €
MWh
През отоплителния сезон персоналът от 6 броя работники е зает с
експлоатацията на централата, а през летния сезон - с доставката на
биомаса. Себестойността на енергията (електрическа + топлинна), произведена от централа, е:
Се = Сен + Са + Секспл. + Ср.з =

€
= 13.18 € + 21.35 + 3 € + 5.96 € = 43.49 MWh
Задача 5.5
Определяне на добавената стойност (печалбата към себестойността
на енергията П=15%)
П = 0.15 * 43.49

€
= 6.352 €/MWh
MWh

При годишно производство на 18750 MWh енергия, годишната печалба ще бъде
€
Пгод = 18750 MWh * 6.352
= 119100 €
MWh
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Задача 5.6
Определяне на крайната цена на енергията Це(€/MWh):
Це = Се + П =

€
= 43.49 € + 6.352 € = 49.84 MWh
Годишните разходи на централа от продажбата на енергия (електрическа + топлинна) ще бъдат:
€
= 902 хил.€
Сгод.приг. =18100 MWh * 49.84
MWh
Задача 5.7
Определяне на крайната минимална цена на електрическата и топлинна енергия, 71.5% са от приходите от продажбата на електрическа
енергия и 28.85% от продажбите на топлинна енергия
€
Цел.ен = 0,7115 * 902 хил € = 80
MWh
8000 MWht
Това е минираната цена, на която електрическата енергия ще може
да се продава на енергийната борса.
€
Цтоп. ен = 0,2885 * 902 хил € = 26
MWh
10100 MWht
Това е минималната цена, на която топлинната енергия ще може да
се продава в топлофикационните мрежи.
3. Заключение:
3.1. Произведените електрическа и топлинна енергия от биомаса са
„определени“ като зелени, тъй като емисиите от СО2 са нулеви;
3.2. Съществува реална възможност Ко-генерационните централи да
се произвеждат в България и по-точно на площадките на ЕКМИ. При очакван генериращ капацитет на тези централи 500 MW с относителна цена 700
€/kWh, то общият обем на производството, доставката и монтажът ще възлезе на около 350 мил. €. Това производство може да осигури за период от
около 5 години около 450 броя работни места със средна месечна брутна
работна заплата около 2000 €/месец. При условие, че едно домакинство
има средни годишни разходи за отопление + битова гореща вода около 6.5
MWh/год, то с произведената топлинна енергия (10750 MWht) от една централа с електрическа мощност 2 MWe, ще могат да се отопляват около
1500 домакинства при това с нулеви емисии на ФПЧ, СО2, чувствително
подобряване на хигиената в домакинствата и премахване на трудоемките
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процеси. При условие, че се изградят повече от 250 подобни централи на
територията на страната, ще могат да се отопляват около 375 хил. домакинства с цена на топлинната енергия постъпваща в топлопреносната мрежа от 25 €/MWh и топлинни загуби в преносната мрежа под 3%.
3.3. При условие, че 75% от потенциалните количества биомаса (около 8 мил. м3) т.е. 6 мил. м3 = 2,3 мил. тона (с пропорции и енергийно съдържание, посочено в разглеждания пример) се използват в КО- генерационни централи за комбинирано производство през отоплителния сезон на
електрическа и топлинна енергия, се очаква децентрализирано годишно
в страната да се произведат следните количества енергия:
• Електрическа енергия – 2.6 TWhе с цена около 80 €/MWh;
• Топлинна енергия – 3.5 TWht с цена около 35 €/MWh.
3.4. Очаква се да бъдат открити около 2500 нови постоянни работни
места в страната, емисиите от ФПЧ в населените места, в които се прилага описаната по-горе технология, да бъдат намалени повече от 80% и
енергийната независимост на страната да бъде повишена.
3.5. Населените места, в които ще бъдат изградени Ко-генерационни
централи, ще станат едно по-добро място за живеене, бизнес и туризъм.
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THE VALUE CHAIN MODEL, BASE FOR THE DEVELOPMENT OF
A METHODOLOGY FOR COST MANAGEMENT IN ELECTRICITY
DISTRIBUTION COMPANIES
Malin Malinov, Monika Dakovska
Faculty of Economics, Technical University - Sofia
Abstract
The following report the value chain model is proposed in developing a methodology for management of the costs in electricity distribution companies
(EDCs). A methodical approach is proposed for determining the cost of electrical energy, including the expenses of EDCs. Described are the requirements
necessary to use the model in developing a methodology for cost management in EDCs.
Резюме
В настоящата разработка е предложен стойностно-верижния модел
при разработване на методика за управление на разходите в електроразпределително предприятие (ЕРП). Предложен е методически подход
за определяне на цената на електрическата енергия (ЕЕ), включваща
и разходите на ЕРП. Описани са изискванията, които са необходими за
ползването на модела за разработване на методика за управление на
разходите в ЕРП.
1. Въведение
Използването на стойностно-верижен модел за разработване на методика за управление на разходите в електроразпределителните пред330
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приятия и оценка на конкурентоспособността им при определяне на цената на електрическата енергия е нов момент в ценообразуването. Този
модел е представен схематично на фиг.1 „Стойностно-верижен модел“:

Използването на този модел при проектирането на конкурентоспособността на предприятията има за цел да предостави възможност за
формулиране на рационални решения, по развитието в най-важните области на тяхната дейност.
Основната теза за изграждане на модела е, че предприятията изпълняват множество дейности, които се остойностяват от плащанията на
клиентите при реализацията на производствените стоки и услуги. Именно тези плащания определят стойностите (цената) на всички дейности.
От тук идва наименованието Стойностно-верижен модел (фиг.1). В него
множеството дейности на фирмата се разделят на девет различни групи.
Петте първични дейности са: материално-техническото снабдяване (входна логистика); производствените операции; разпределение и
движение на стоките по каналите за реализация (изходяща логистика);
маркетинг и продажби; обслужване на клиентите. Тези първични дейности съставляват текущите операции на предприятието.
Останалите четири поддържащи (осигуряващи) дейности (инфраструктура на предприятието; управление на персонала; организационно
развитие, в това число и иновационната дейност; материално-техническо
снабдяване) формират основата на текущите операции на предприятието, а текущите разходи и инвестициите могат да се разпределят по отделните дейности.
Приспособяването на модела за конкретно предприятие може да послужи като отправна точка за разработване на методика за управление на
разходите в ЕРП.
При резки промени в конкурентната среда може да възникне необходимост да се променят както стойностната верига, така и пазарната
стратегия на предприятието, като се има предвид, че не може да има
предварително известен отговор как може или трябва да се направи
това. Този модел дава възможност да се формулират важни решения и
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широки алтернативи за действие, които са подходящи за повишаването
на конкурентоспособността чрез управление на разходите в случая на
ЕРП. Те имат за задача:
• Снабдяване с електрическа енергия – активна дневна и нощна на
определени цени;
• Разпределяне на електрическа енергия, в което влизат достъп до
електропреносната мрежа (цена), достъп до разпределителната мрежа
(цена), пренос през електропреносната мрежа (цена), пренос през разпределителната мрежа (цена).
Тези компоненти образуват стойността на снабдяването и стойността
на разпределението, показани на фиг.2.

Фиг.2 Разходи по разпределение и снабдяване с електрическа енергия
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2. Изложение
За формиране на цената на електрическата енергия от ЕРП предлагаме следния методически подход показан на фиг.3.

Фиг.3. Единен методически подход за определяне на цената на електрическата енергия

Оптимизиране на технологията и технологичните загуби – технологични разходи - в съответствие с чл.21, т.16 от Закона за енергетиката
(ЗЕ), Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определя допустими размери на технологични разходи на производство, пренос и разпределение на електрическа енергия. Това са разходи за електрическа
енергия, които са присъщи на технологичните процеси при пренос и разпределение на електрическа енергия (мрежи, трансформатори, средства
за измерване, графици на натоварване, разпределена енергия и други).
Енергийните предприятия имат право да възстановяват чрез цената на
пренос или разпределение на електрическа енергия определените от
КЕВР технологични разходи. Те се определят като процент от закупената
ЕЕ и спадат към променливите разходи.
От характера на организация на мрежата произтича фактът, че част
от технологичните загуби на средно напрежение са причинени от ЕЕ, която преминава през трансформация на ниско напрежение (НН) (може да
се каже, че са предизвикани от клиентите, ползващи ЕЕ на НН). В тази
връзка се определя дял, който прехвърля част от технологичните разходи на средно напрежение (СрН) към потреблението на ЕЕ на НН – към
клиентите ползващи НН. Този дял е определен въз основа на потреблението на ЕЕ от клиенти на СрН и потреблението и загубите на ЕЕ при
клиенти НН. Според дела на потреблението на ЕЕ по нива на напрежение
са преразпределени технологичните разходи от СрН между клиентите на
СрН и НН. Така се получава общото количество технологични разходи,
отнасящи се до клиентите потребяващи ЕЕ на СрН и НН.
Разпределението на променливите разходи по нива СрН и НН на
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потребителите се базира на съотношението в потреблението на ЕЕ от
потребителите.
Размерът на средногодишните технологични разходи се движи различно за отделните дружества. Необходимо е поетапното внедряване на
различни иновационни технологии за намаляване на технологичните разходи, според финансовите възможности на дружествата.
Други разходи по оптимизиране на управлението са условно-постоянните разходи - това са тази част от разходите, които не се влияят от
промените в обема на производството, преноса, разпределението и доставката на ЕЕ. Общото им ниво до голяма степен зависи от решенията на
ръководството, свързани с финансовото управление на средствата. Те са
пряко свързани с дейността по лицензията на ЕРП. Такива разходи са за
експлоатация и поддръжка на съоръженията и машините, по управление
на дейността, диспечиране, научно изследователска дейност и други.
Разделянето на постоянните разходи на отделните групи потребители е извършено по следния начин – най-напред е направено разделяне на
СрН и НН. За НН се прави и разделяне на постоянните разходи по вида
на потребителите. Разделянето на постоянните разходи се получава от
относителния брой на електромерите на стопанските и битовите потребители.
Условно – постоянните разходи се определят от ЕРП на базата на
прогноза за регулаторния период и се представят в КЕВР общо и по отделно за следните дейности:
• Поддържане на разпределителните мрежи;
• Развитие на разпределителните мрежи, свързано с присъединяване на потребители;
• Снабдяване на крайните потребители.
Променливи разходи – те се калкулират директно при производството и разпределението на ЕЕ и определят най-големия дял от общите разходи. Такива разходи са: разходи за материали, горива, енергия, външни
услуги, заплати, осигуровки, амортизации и други. Утвърдените променливи разходи за производители на ЕЕ са съобразени с предложените и
доказани от предприятията определени нива на разходната част.
За определянето на променливите разходи за доставка на ЕЕ за отделните групи клиенти се използва технология, определена въз основа
на съотношението на потребената ЕЕ по групи клиенти.
Относно разпределянето на променливите разходи за разпределение
на ЕЕ се използва друга технология, произтичаща от общите технологични разходи (загуби) в разпределителната мрежа. Общата технологична
загуба на разпределителната система е разделена на загуби на СрН и
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загуби на НН. За СрН се определят технологични загуби като % част от
цялото количество ЕЕ. Другите съпътстващи загуби са част от общите
технологични загуби на разпределителното дружество. Взети заедно
тези загуби определят технологичните загуби на СрН. Разликата между технологичните загуби на СрН спрямо общите технологични загуби на
Разпределителното дружество представлява технологичните загуби на
НН.
Управление на разходите – разбирането за управление на разходите се свързва с приложение на управленските функции (планиране,
организиране, ръководене и контролиране) по отношение на разходите
на ЕРП. Конкретно управлението на разходите означава:
• Отчитане на това къде, кога и в какви обеми се разходват ресурсите на предприятието;
• Прогнозиране на това къде, за какво и в какви обеми ще са необходими допълнителни ресурси;
• Умение да се осигури максимално високо равнище на отдаване на
използваните ресурси.
Оптимизирането на структурните компоненти по цяла верига е показано на фиг.4. Като така оптимизираните разходи могат да бъдат остойностени.

Фиг.4. Графичен модел за доставяне на електрическата енергия

Накратко казано, управлението на разходите се изразява в умението
да се икономисват ресурси и да се максимизира тяхното отдаване. Преимуществата на ефективното управление на разходите в ЕРП са:
• Производство на конкурентноспособна продукция за сметка на
по-ниски разходи и по-ниски цени;
• Наличие на информация за себестойността на отделните продукти
и позицията им на пазара в сравнение с други ЕРП;
• Възможност за използване на гъвкаво ценообразуване;
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• Предоставяне на обективна информация за създаване на бюджетите на предприятието;
• Възможност за оценка на дейността на всяко подразделение на
предприятието от финансова гледна точка;
• Вземане на обосновани и ефективни управленски решения.
3. Заключение
Предложеният стойностно-верижен модел изисква:
1. Известни са различни дефиниции на понятието „разход“. Определението, което се възприема при разработването на методиката, е на
Оксфордския тълкувателен речник. То гласи, че „разходът“ е оценка
за цената, която трябва да се плати за даден продукт, основаваща се на
разноските за създаване на продукта.
2. Единицата на разходи (наричана още „разходна единица“) е обект,
функция или дейност на ЕРП, с която се свързват определени разходи.
3. Да се направи класификация на разходите в ЕРП –
• Производствени (преки, косвени)
• Непроизводствени (косвени) – маркетингови, административни,
непредвидени.
4. Да се оценят материалните запаси на ЕРП.
5. Да се определят системите за определяне на себестойността на
услугите (продукцията).
6. Да се изяснят системите за оценка на разхода на труд в ЕРП.
7. Необходимо е разработване на отделни конкретни методики за
управление на разходите за различните ЕРП.
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ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ - ЗАДЪЛЖЕНИЕ И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА БЪЛГАРСКИЯ РАБОТОДАТЕЛ
Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД), е правен акт
за защита на личните данни на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Той бе приет от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз
на 27.04.2016 г., като неговото пряко прилагане започна на 25.05.2018 г.
Разширявайки обхвата на личните данни, въвеждайки задължения за обработващите лични данни и определяйки строги изисквания за валидност
на съгласието като основание за обработване на данни, Регламентът е революционен акт в областта на защитата на личните данни. Несъмнено нужен в условията на съвременния глобален и дигитализиран свят, той води
със себе си и определени предизвикателства пред държавните институции
и работодателите, чиято дейност би била невъзможна без администрирането на лични данни. В настоящото изложение са представени някои от
ключовите аспекти на обработването и защитата на лични данни, като това
има за цел да бъде полезен източник на информация за всеки работодател,
който упражнява дейността си на територията на Р България.
Що е то длъжностно лице по защита на данните?
Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД, GDPR)
въвежда фигурата на т.нар. длъжностно лице по защита на данните
(ДЛЗД). То може да бъде физическо лице или организация, натоварено
с консултативни функции в областта на защитата на личните данни от
администратор или обработващ лични данни. ДЛЗД осъществява надзор
по спазването на ОРЗД в организацията на администратора и спомага за
повишаването на осведомеността и обучението на персонала по отношение на защитата на личните данни.
Има 3 случая, в които определяне на ДЛЗД е задължително:
1. Публичен административен орган.
2. При мащабно наблюдение на различни физически лица като основна дейност.
3. Обработване на “чувствителни” данни.
Извън горепосочените случаи, администраторите и обработващите
лични данни могат по собствена преценка да назначат такова лице, като то
може да бъде собствен служител или трето лице. ОРЗД изисква лицето по
защита на личните данни да притежава задълбочени експертни познания
в областта на законодателството и практиката в сферата на защитата на
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личните данни. Необходимо е то да взима своите решения независимо, а
по подразбиране е и лицето да притежава определени личностни качества,
гарантиращи изпълнението на поставените задачи, като почтеност, професионална етика, организираност и комуникативност. Задължения на администраторите и обработващите е да публикуват данните за контакт с ДЛЗД
и да съобщят тези данни на съответните надзорни органи.
Съгласието за обработване на лични данни - кога и как се изисква то?
Съгласието е едно от основанията за законосъобразност на обработването на лични данни, уредени от ОРЗД. Често администраторите избират съгласието на субекта на данните като “най-лесно” основание за обработване на лични данни, но според ОРЗД то трябва да отговаря на точно
определени критерии. То трябва да е свободно изразено, конкретно и информирано. Необходимо е субектът на личните данни да има действително
свободен избор и може да даде съгласието си, без да се чувства принуден
за това. Неговото съгласие трябва да бъде дадено за конкретна и ясно
определена цел, като то е взето след информирано решение относно идентичността на организацията, обработваща данните му, вида и обема на обработваните данни, както и тяхното предназначение. Не е задължително
съгласието да бъде дадено в писмена форма, но лицето трябва категорично да е изразило своята воля по отношение на конкретното обработване.
Администраторът има задължението да гарантира, че съгласието може да
бъде оттеглено от субекта на данни толкова лесно, колкото е дадено, и то
по всяко време. Освен това субектът трябва да може да оттегли съгласието си, без това да доведе до вредни последствия за него.
Изрично съгласие обаче не трябва да се изисква при всяко обработване на лични данни. Комисията за защита на личните данни изготви
и публикува насоки за администраторите, поясняващи случаите, в които
съгласие не трябва да бъде изисквано. Такъв пример е сключването на
договор, като в този случай е достатъчна волята на страните да встъпят
в договорни или преддоговорни отношения. Това се отнася също така и
за трудовите правоотношения, изпълнението на законови задължения,
защита на легитимните интереси на администратора или на трета страна,
прехвърляне на вземания и други.
Кои лични данни са чувствителни?
Наред с детайлната и прецизна регламентация на всеки аспект от обработването на лични данни, ОРЗД обръща специално внимание на една
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особена група данни - т.нар. “специални категории лични данни”, които
се приемат за чувствителни поради своя характер и тяхното значение
за основните права и свободи на физическите лица. Чувствителни лични данни са тези, които: разкриват расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в
синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за
здравословното състояние, сексуалния живот и сексуалната ориентация.
Важно е да се отбележи, че по принцип обработването на тези данни е
забранено, но съществуват изрично определени изключения, при които
тази забрана не се прилага. Такива изключения могат да бъдат: изрично
съгласие на субекта на данните; обработване по причини от важен обществен интерес и съображения за общественото здраве; за целите на
превантивната или трудовата медицина; за защита на жизненоважни интереси на субекта на данните или трето лице; установяване и защита на
правни претенции и други. Интересен е въпросът със свидетелството за
съдимост, при който има две хипотези. В случай че субектът на данни не е
осъждан, личните данни не спадат към категорията чувствителни лични
данни по смисъла на ОРЗД. Не така стоят нещата в обратната хипотеза.
Обработването на данни, свързани с присъди и нарушения, се извършва
само под контрола на официален орган или когато обработването е разрешено от правото на Съюза или правото на държава членка - например
в случаите, когато свидетелство за съдимост се изисква за заемане на
определена длъжност.
Защита на личните данни на кандидатите за работа - права и задължения
Обработването на лични данни в контекста на кандидатстването
за работа и набиране на персонал се отличава като един от процесите,
които все още пораждат въпроси за всяка от страните. Процесът по обработване на лични данни при набиране на персонал стартира с откриването на процедурата чрез разпространяване на информация за нея
по избран от дружеството начин. В тази информация трябва да се предоставят данни за администратора и обработващите (ако има такива),
целите, основанията и сроковете за обработването на личните данни на
кандидатите за работа. На следващо място, потенциалният работодател
трябва да посочи какви документи и данни изисква от кандидатстващите
лица. Кандидатствайки за обявената работна позиция, субектите изразяват своето съгласие предоставените от тях лични данни да бъдат обработени за целите на набирането на персонал в конкретната компания,
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като работодателят е длъжен да даде указания за начина на оттегляне
на даденото съгласие.
Съгласие на кандидатите за работа следва задължително да се изисква в няколко случая, свързани с допълнителното проучване на техните умения и способности, включително при желание за установяване на
контакт с предходен работодател и получаване на препоръки и отзиви.
За използване на информация за кандидата от социални мрежи, както
и за полагане на психологически тестове, също се изисква изричното и
информирано съгласие на лицето.
След преминаването към етапа на селектиране на подходящите кандидати, може да се създава вътрешна документация, съдържаща лични
данни на кандидатите за работа, като доклади и записки по проведените
интервюта и събеседвания, съдържащи профили и мнения за кандидатите за работа. На следващо място, при сключване на трудов договор с
най-подходящия кандидат се предоставят редица необходими документи,
съдържащи лични данни. Трябва да се отбележи, че работодателят няма
право да възпроизвежда и съхранява копия от документи за самоличност.
Общият максимално допустим срок за съхранение на тези данни е 6
месеца, като изключения са възможни при наличие на изрична законова
разпоредба в този смисъл. В свое становище Комисия за защита на личните данни пояснява, че този срок започва да тече от приключване на
процедурата по набиране на персонал с избор на кандидат и сключване
на трудов договор с него. След изтичане на предвидения 6-месечен срок
администраторът ще бъде задължен да унищожи или изтрие предоставените автобиографии, мотивационни писма и препоръки, както и да върне
оригиналите и нотариално заверените копия на предоставените документи, но ще има право да съхрани създадените във връзка с тях вътрешни
документи до изтичането на третата година.
Отговорност при нарушение на ОРЗД от страна на работниците и
служителите
Проучвания в сферата на киберсигурността показват, че работниците
и служителите представляват един от най-големите рискове за информационната сигурност в малките и средни предприятия. Човешкият фактор
е елемент, който е в състояние да преодолее и обезсили и най-добрите
политики и мерки за защита на личните данни, които работодателят е
внедрил в работните процеси. Неспазването на приетите вътрешни правила и политики за защита на личните данни би представлявало нару340

шение на трудовата дисциплина, като видовете нарушения на трудовата
дисциплина са неизчерпателно изброени в Кодекса на труда. В зависимост от длъжността и/или конкретните действия на служителя, нарушението може да се изразява в: неизпълнение на възложената работа (ако
длъжността на лицето предвижда конкретни трудови задължения, свързани със защита на личните данни) или законните нареждания на работодателя, злоупотреба с доверие и уронване на доброто име на предприятието, разпространяване на поверителни сведения, както и неизпълнение
на други трудови задължения, регламентирани с нормативен акт или
вътрешни правила. Важно е да се отбележи, че в случай че работодателят, действащ в качеството си на администратор и/или обработващ лични
данни, не е приел изрични вътрешни правила или не е възложил на служителя релевантни трудови задължения, дисциплинарно наказание не
може да бъде наложено законосъобразно. Дисциплинарното наказание
се налага независимо от имуществената, административнонаказателната или наказателната отговорност, ако такава отговорност е предвидена
за действията на служителя.
Обработването на лични данни след прекратяване на трудовото правоотношение
Прекратяването на трудовото правоотношение не поставя автоматично край на обработването на лични данни на вече бившия работник
или служител. Крайният момент на обработване на тези данни се определя съобразно количеството, вида и чувствителността на личните данни,
потенциалните рискове за вреди, целите на обработване и възможността
за постигане на тези цели с други средства. Основанията за обработване
на лични данни след прекратяване на трудовото правоотношение условно могат да се разделят в няколко групи:
• за пенсионноосигурителни цели;
• за доказване изпълнението на конкретни задължения, за упражняване и защита на правни претенции и други интереси на работодателя;
• за спазване на предвидените в закони и подзаконови нормативни
актове задължителни минимални срокове за съхранение.
В Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж са предвидени
задължителни срокове за съхранение на трудови договори, ведомости
за заплати, заповеди за назначаване и преназначаване и други документи, установяващи осигурителен стаж и доход на бившите работници и
служители. В случай че работодателят вземе решение да продължи да
съхранява определени данни след изтичане на предвидените минимални
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срокове, той трябва да аргументира своето решение с постигането на
конкретна цел. При правен спор, работодателят може да задържи данните на служителя дотогава, докато има правен интерес от това - например
докато приключи съдебен спор между страните. Независимо че трудовото правоотношение е приключило, бившият работодател продължава
да бъде администратор по отношение на личните данни, които не е унищожил или заличил, като трябва да осигурява право на достъп до тях на
съответния субект.
Нововъведение съгласно ОРЗД е т.нар. “право на преносимост”, което предвижда, че всеки може да прехвърли свои лични данни от един
администратор към друг. Това означава, че всеки има право да изиска от
бившия си работодател да прехвърли определени данни към новия, ако
данните се обработват по автоматизиран начин и данните се обработват
след дадено съгласие или за изпълнение на сключен договор.
При прекратяване на трудовото правоотношение работниците и служителите са задължени да предадат обратно получените служебни телефони, преносими компютри и други електронни устройства. Макар да е
задължение и на двете страни съхраняваните на тези устройства лични
данни да бъдат заличени, работодателят носи основната отговорност за
това и следва да проверява паметта на устройствата преди предоставянето им на друг член на персонала. Поради отпадането на необходимостта от тяхната последваща употреба, работодателят е задължен да
деактивира служебни профили и пощенски кутии на напускащите лица,
да унищожи/заличи всички служебни контакти (напр. визитки в уеб сайт
и на хартия), както и да заличи личната им информация от различни вътрешни системи и регистри, използвани за комуникация и изпълнение на
трудовите функции.
Работниците и служителите следва да бъдат информирани за категориите обработвани лични данни, правното основание за това, предвидените срокове за съхранение (или начина на определянето им), както и за
техните права като субекти на лични данни - както по време, така и след
прекратяване на трудовото правоотношение. GDPR и правото "да бъдеш
забравен"
Сред най-акцентираните предимства на правната уредба в сферата
на защитата на личните данни е разширяването кръга на правата на физическите лица като субекти на данни. Сред “новите” права е правото на
изтриване (право да бъдеш забравен). С разпоредбите се гарантира, от
една страна, правото на всеки субект на лични данни да поиска от съответните администратори да изтрият свързаните с него лични данни, а от
друга - правото на администраторите да откажат изтриването на данни
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при наличието на определени обстоятелства.
Личните данни следва да бъдат изтрити в хипотезата на: отпадане
на необходимостта от обработването им, оттегляне на съгласието на
субектите (когато не съществува друго правно основание), възразяване
срещу обработването, констатиране на незаконосъобразно обработване,
необходимост от спазване на правно задължение съгласно националното
или европейското законодателство и други. Доколкото изтриването на
определен обем лични данни на едно физическо лице може да засегне
правата и интересите на неопределен кръг субекти, включително на обществото като цяло, Регламентът изброява изрично определени случаи,
в които изтриването на данните е недопустимо: при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация, при спазване
на правно задължение съгласно националното или европейското законодателство, поради причини от важен обществен интерес или при установяване, упражняване или защита на правни претенции и други.
Съдът на Европейския съюз приема, че всеки има право на изтриване
на връзки към определени данни, когато те са неадекватни, ирелевантни или прекомерни по отношение на целите на обработването, но при
съобразяване на ролята, която има лицето в обществения живот. Това
значи, че всеки субект може да поиска от лицето, предоставящо услуги
за търсене в интернет на територията на съответната държава членка на
Съюза, да бъдат заличени връзките към интернет страници, съдържащи
информация, която нарушава неговите права, дори и в случаите, когато
публикуването на информацията само по себе си е законно.
Правото на изтриване или правото “да бъдеш забравен” не е абсолютно и безусловно право. Неговото приложение има редица изключения и
ограничения, наложени в защита на обществения интерес. При разглеждане на всяко искане за упражняване на това право от субект на лични
данни администраторите следва да извършват комплексно изследване
на всички аспекти на дадената операция по обработване на лични данни,
адекватността и пропорционалността спрямо поставените цели.
Настоящото изложение не съставлява изчерпателно правно становище, препоръка за действия или бездействия! То отразява единствено
мнението на авторите и тяхното тълкуване на приложимото право. Винаги търсене квалифицирано правно съдействие по конкретни въпроси от
своята дейност!
Автор: екипът на АД “Георгиева и Джутев” , www.gdlaw.bg
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Abstract: The paper presents mathematical models for determining the optimal moments of time to perform diagnostic processes. Results connecting the
statistical characteristics for the reliability of electrical equipment and strategies for technical diagnostics of production systems are shown.
Въведение
Работата на електробзавеждането е различните сектори на индустрията е съпътствана от високи разходи за поддържане на работното му
състояние през целия експлоатационен срок. Поддържането на работоспособността на електрообзавеждането се осигурява чрез извършване на
планови и превантивни дейности по техническо обслужване и ремонт,
както и непланирани ремонти, извършвани с цел отстраняване на повреди и неизправности, възникващи по време на междуремонтните периоди.
За повишаване на ефективността на използване на електрообзавеждането са разработени методи и технически средства за диагностика,
които се използват както по време на техническото обслужване и ремонта, така и като независим процес. Диагностиката осигурява възможност
да се увеличи коефициента на готовност на машините, да се намалят
сложността и приведените годишни разходи за експлоатация на електрообзавеждането и да се увеличи неговата ремонтопригодност. Основен
инструмент за провеждането на техническата диагностика са разнотипните изпитвания (проверки). Проверката на електрообзавеждането е тип
обслужване, което е много подходящо за профилактика на сложни, скъпи
и уникални производствени агрегати. Изпитването се провежда в предварително определени интервали от време, с цел да се намали вероят344

ността за отказ на електрообзавеждането. Основната цел на извършването на изпитванията е да се ограничи времето на престой. Това налага
провеждането на проверките да има определена периодичност (честота),
отговаряща на конкретните експлоатационни условия [1, 2].
В доклада се предлагат математически модели за определяне на оптималните моменти от време за извършване на диагностични процеси.
На основата на математическите модели са разработени компютърни
програми, в софтуерната среда MATLAB R2019b, за определяне на оптималния момент от време за извършване на първа диагностика, както и за
определяне на оптималните брой и моменти от време за извършване на
последващите диагностични процеси. Изведени са резултати свързващи
статистическите характеристики за безотказност на електрообзавеждането и стратегиите за извършване на техническа диагностика на производствените системи.
Математически модели за оптимизация на периодичността на диагностичните процеси
С увеличаване на времето на работа на системата t и параметъра на
потока на отказите ω(t) се увеличава и честотата на диагностициране,
следователно периодичността на провеждане на диагностика намалява.
В такъв случай отработката до първото провеждане на диагностика и
периодичността на последващите диагностични изпитвания се определя
по показателите на надеждността, като се вземат предвид и икономическите показатели. В случаите, когато става въпрос за отговорни системи
поддържането на вероятността за безотказна работа се явява основна
задача, при това периодичността на диагностициране се избира по запазване на неизменна стойност на параметър на потока на отказите.
Много често при определянето на периодичността на диагностициране, освен поддържането на надеждностните показатели, се налага да се
отчитат и икономическите фактори [3, 4]. При наличие на статистическа
информация за средната отработка между отказите на системата, отработката до първата диагностика се определя от равенството на разходите за диагностициране CД и възстановяване на работоспосбността CР за
периода от време до първата диагностика, т.е.
CД = ξ CР ,

(1)

където ξ е коефициент на своевременното изпълнение на първата
диагностика, характеризиращ вероятността за попадане на случайната
величина (отработка до първата диагностика) в даден диапазон.
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Използвайки налични статистически данни за отказ на дадения тип
възел от системата се определят закона на разпределение на времето за
безотказна работа и неговите параметри - средна отработка до отказ Tср
и средноквадратично отклонение на отработката до отказ σ t . След това
се пристъпва към определяне на оптималната стойност на функцията на
нормално разпределение Φ(ti / σ t ) , а оттам и оптималната отработка до
провеждане на първа диагностика [5].
Отклонението на оптималното време за работа до първата диагностика средната отработка на възела до отказ, се определя от зависимостта: ti , от
Φ = 1 - ξ .

(2)

На оснoвата на уравнение (2) може да се запише, че оптималното
време за провеждане на първа диагностика се определя като:
tД1 = Тср - ti .

(3)

Обосновката на последващите моменти (периодичността) на диагностика се основава на статистическата обработка на данни за характера
на зависимостта на диагностичния параметър (параметър на техническото състояние) от времето на работа.
На практика данните от периодичните измервания на диагностичния
параметър h(t) се предствят като поредица от криви, които характеризират промяната му за всяка машина и за група машини. При това получените данни се апроксимират с функцията L ( a1, a2, ... , an ,t) , където a1 до
an са апроксимационни коефициенти, а t е времето на работа. Чрез обработка на достатъчно голяма представителна извадка се определя комбинацията от апроксимационни коефициенти, които най-точно описват реалната крива на изменение на диагностичния параметър и следователно
позволяват най-точно определяне на пределното време на работа tпр .
При определяне на оптималната периодичност на диагностика се използват следните величини и характеристики: α и β - минимална и максимална стойност на случайната величина време на работа tпр , при което
диагностичния параметър достига пределна стойност hпр ; μ(t) - плътност
на вероятността на случайната величина; g(t) закон на изменение на загубите при непълно използване на ресурса на системата (t < 0 ) и при
надхвърляне на ресурса на системата (t > 0 ); D(t0,t) при α ≤ t ≤ β - средна
грешка при изчислението на tпр в момента на диагностициране t0.
Ако се допусне, че при провеждане на диагностика на N на брой еднотипни машини в момента от време t0 , се получава, че очакваното време
на работа до граничната стойност на диагностичния параметър е едно
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и също за всички машини и е равно на t. В процеса на експлоатация на
разглежданите машини е установено, че моментите на достигане на гранична стойност на диагностичния параметър се описват с множеството
t1,...,tk . При това средната грешка при изчислението на tпр се определя по
следната зависимост:
k

∑(ti - t)


(4)
k
Решението на задачата за оптимизиране на честотата на диагностика се свежда до разглеждане на два случая. В първият случай всички
машини не се диагностицират, а възстановяването на техническото им
състояние се извършва в момента tпр . Във вторият случай броя, а също
така и моментите на диагностициране се избират, като се вземат предвид
най-добрите икономически показатели.
При първият случай математическото очакване на загубите от непълно или прекомерно използване на ресурса на елементите на системата се
определя като
D(t0,t) = i = 1

α

J0 = ∫ g(t - tпр )μ(t)dt .

(5)

β

Във вторият случай при проведени k диагностицирания по време на
работа, в моментите α ≤ t1 ≤ t2 ≤ ... ≤ tk ≤ β , е възможно да се запише
следния израз
t1

t2

β

α

t1

tk

P(t1,...,tk ) = ∫ g(t - t1)μ(t)dt + ∫ g[D(t1,t)]μ(t)dt + ... + ∫ g[D(tk ,t)]μ(t)dt.

(6)

Тъй като всеки интеграл от горния израз представлява математическо очакване на загубите от непълно или прекомерно използване на
ресурса на елементите, то (6) е математичкото очакване на загубите
при k на брой диагностицирания в моментите t1,t2,...tk , без отчитане на
разходите за диагностика. Оптималната стойност на зависимостта (6) се
определя като:
Pk = min{P(t1,...,tk ); α ≤ t1 ≤ t2 ≤ ... ≤ tk ≤ β}.

(7)

При това математичкото очакване на загубите при k на брой диагностицирания, с отчитане на разходите за диагностика, се определя със
зависимостта:
Jk = Pk + CДk .

(8)
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Тъй като CД > 0 , съществува такова естествено число n, при което
nCД ≥ J0. Завсички естествени числа в границите 1 ≤ k ≤ n се изчислява
Jk и се определя минималната стойност Jm = min{Jk ; k = 0,1, ... , n}. Оттук
става ясно, че е икономически най-оправдано да се провеждат m на брой
диагностични процеса в моментите t1,t2, ... ,tm , за които е изпълнено условието P(t1, ... ,tm ) = Pm .
Изследване на моделите за оптимизация на диагностичния процес
на електрообзавеждането
Разглежда се работата на моделите за определяне на периодичността на диагностициране при оптимизиране на диагностичния процес
на нововъведени и намиращи се в експлоатация помпени агрегати. При
съставянето на програмата за определяне на периодичността на извършване на диагностичните процеси се решават следните основни задачи [6]:
• Определяне на момента от време за извършване на първия диагностичен процес;
• Определяне на оптималните брой и моменти от време за извършване на диагностичните процеси.
Решаването на първата от поставените задачи може да бъде постигнато чрез използване на статистически данни за средното време на работа до отказ и средноквадратичното отклононение на времето на безотказна работа, за дадения типпомпени агрегати. Също така са необходими
данни за цената за извършване на диагностиката и цената на ремонта на
помпените агрегати.
За решаването на задачите са съставени програми за изчисление на
оптималното време за извършване на първия диагностичен процес, като
е използван програмен продукт MATLAB R2019b.
При решаването на конкретната задача входните данни са предствени като отделни стойности за времето на безотказна работа на еднотипни помпени агрегати, работещи при сходни експлоатационни условия.
Резултатите от работата на програмата са показани на фиг. 1, като от
тях става ясно, че оптималния момент от време за извършване на първа
диагностика за разглеждания тип помпени аграгати е t Д= 2165 h.

Фиг. 1. Резултати за оптималния момент на първата диагностика
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С оглед получаване на по-пълна предства за работата на модела
(програмата) за определяне на оптималния момент за първа диагностика се разглеждат резултатите, които се получават при изследване на
електрообзавеждането на различни типове производствени агрегати. В
резултат от изледването може да се заключи, че има две отличителни
особености в работата на модела.
• Получаване на отрицателни стойности за оптималния момент за
първа диагностика.
В случаите, когато поради особеностите на разглежданите производствени агрегати или особеностите на средата, в която те се експлоатират,
във входните данни има голяма разнородност, т.е стойността на средноквадратичното отклонение е съизмерима с математическото очакване
на времето на безотказна работа, оптималното време за извършване на
първа диагностика има отрицателна стойност (фиг. 2). Тази особеност
следва да покаже, че при подобни системи изборът на стратегия за прекъсната диагностика, т.е. диагностициране в предварително определени
моменти от време, е нецелесъобразен. Следователно при такива системи
следва да се прилагат стратегии за диагностика включващи непрекъснат
мониторинг на техническото състояние, което от своя страна е свързано
с повишаване на разходите за диагностика.

Фиг. 2. Резултати за оптималния момент за извършване на първа диагностика, при голяма дисперсия в стойностите на времето на безотказна работа

• Получаване на оптимален момент за извършване на първа диагностика съизмерим със средното време на безотказна работа.
Тази особеност възниква в случаите, когато себестойността на извършвания диагностичен процес е значителна част от цената за възстановяване на
работоспособността на системата. На фиг. 3 са представени резултатите при
коефициент на своевременното изпълнение на първата диагностика ξ = 0,35.

Фиг. 3. Резултати за оптималния момент за извършване на първа диагностика, при ξ = 0,35
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Подобен резултат, особено в случаите когато оптималното време
за извършване на първа диагностика е по-голямо от средното време на
безотказна работа, следва да покаже, че при такава висока себестойност
на диагностичния процес неговото извършване е икономически необосновано.
При решаването на втората основна задача следва да се определи
кой е водещия диагностичен параметър на системата, чиято стойност
следва да се поддържа над определената стойност hпр . В случая диагностичният параметър (кпд на агрегата) се намира
в пряка функционална взаимовръзка с рентабилността на системата
и оптималната пределна стойност на този параметър може да се определи чрез минимизиране на разходите за единица време. На фиг. 4 е представен изглед от диалоговия интерфейс за въвеждане на входните данни
към програмата.

Фиг. 4. Диалогов прозорец за въвеждане на входни данни към програмата
за определяне на оптималните брой и моменти от време за извършване на
диагностика

За разглежданият тук случай минималната и максималната стойност
на случайната величина tпр са съответно α = 2000 hи β = 4000 h . При това
максималният брой на диагностичните процеси за този времеви интервал
е N = 7 . На фиг. 5 е представено изменението на загубите от непълното
или прекомерното използване на техническия ресурс на системата при
липса на техническа диагностика.
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Фиг. 5. Загуби от непълното или прекомерното използване на техническия
ресурс на системата

Получените резултати показват, че в конкретния случай оптималния
брой на диагностичните процеси в интервала от време от 2000 до 4000
часа е Nopt = 5 , съответно в моментите от време t1 = 2300h, t2 = 2700h, t3 =
2900h, t4 = 3200h и t5 = 3500h.
Стойността на математическото очакване на загубите при извършване на оптимален брой диагностични процеси е над 7 пъти по-малка от
математическото очакване на загубите при липса на диагностика. Изменението на загубите от непълното или прекомерното използване на техническия ресурс на системата, при прилагане на получения оптимален
план за диагностика, е показано на фиг. 6.

Фиг. 6. Загуби от непълното или прекомерното използване на техническия
ресурс на системата при оптимална програма за диагностика
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Заключение
Изведени са резултати свързващи статистическите характеристики
за безотказност на електрообзавеждането и стратегиите за извършване
на техническа диагностика на производствените системи.
Определени са оптималните периоди за диагностика на даден тип
помпени агрегати. Показано е, че приложението на стратегията за прекъсната диагностика, с извършване на диагностични изпитвания в получените оптимални моменти от време, води до намаляване на математическото очакване на загубите от непълно или прекомерно използване на
ресурса на агрегатите с над 7 пъти.
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Възможности за повишаване на надеждността и
устойчивостта при експлоатацията на синхронните
двигатели в химическата промишленост
Тодоров В. В.
МГУ „Св. Иван Рилски“ – София
Abstract: В работата са анализирани възможностите за постигане на
подобрена надежност и устойчивост на група синхронни двигатели (СД)
на СН и НН в голям химически завод. Представени са количествени стойности за времената на задействане на релейните защити и ABP с цел
ненарушаване на синхронизма на СД.
I. Въведение
Масовото използване на СД в химическата промишленост налага
търсене на режимни и схемотехнически постановки, осигуряващи висока устойчивост и надеждност при тяхната експлоатация. Кратковременно прекъсване на електроснабдяването, вследствие на различни к.с.,
може да бъде причина СД да излезе от синхронизъм и да се предизвикат
смущения от технологичен характер. За подобряване надеждността и
устойчивостта на СД, се използват различни схемни решения с ABP и др.
средства за автоматично управление, като в настоящото изследване се
разглеждат подобни възможности.

Фиг. 1 Фрагмент от ЕСС на ф. Солвей Соди
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II. Изследователски процес
В химическата промишленост намират широко приложение синхронните двигатели, използвани при различни технологични процеси. В това
отношение, голям промишлен обект с масово инсталирани СД е ф. „Солвей Соди“, гр. Девня.
Фирмата произвежда лекa и тежкa калцинирана сода, сода бикарбонат, разсол, вар и други химически съединения. Захранването на фирмата се осъществява от ТЕЦ „Девeн“, който е свързан с ЕЕС на страната
посредством три въздушни електропровода на 110 kV – две линии идват
от ГПП „Полимери“ и една (Соди-Моряк) от ТЕЦ Варна. В ТЕЦ-а е изградена диспечерска система “SC ADA POWER CC” на ф. Сименс, чрез която
се контролира електроснабдяването на Солвей - Соди, в това число генератори, СТ и оперативни превключвания [5,12].
ЕСС на ф. „Солвей Соди“ е изградена от едно ГРП №1, две ГПП (№2
и №3) и двадесет и пет ЦП. Силовите трансформатори в ГПП са 2x20 MVA
и 2x12,5 MVA, а в ЦП са съответно 55 бр. x 1000 kVA; 8 бр. X 1600 kVA и 5
бр. X 2000 kVA.
Поради ниските стойности на cos φ, които варират в границите cos φ
= 0,77÷0,86 [2,5], се извършва компенсация на реактивните товари (КРТ)
с помощта на кондензаторни батерии (КБ), а също и с помощта на 6 от
осемте СД, захранени от ГПП 3 на 6 kV и задвижващи Помпи с високо налягане ПВН 1, 2, ... 6 (фиг.1). СД са ... с управляема тиристорно възбудителна система тип ТВЕ 320/75 Т - 6 УХЛ4 с номинално напрежение и ток
съответно VH = 59 V ; IH = 320 A. Данните за СД, работещи с коефициент
на натоварване β = 0,3 ÷ 0,7 са представени в табл. 1.

354

Таблица 1
Техн. позиции

ПВН
№1

ПВН
№2

ПВН
№3

ПВН
№4

ПВН
№5

ПВН
№6

Тип
на СД

СДН
15-39-10

СДН
15-39-10

СДН
15-39-10

СДН
15-39-10

СДН
15-39-10

СДН
15-39-10

PH
(kW)

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

QH
(kVAr)

511

511

511

511

511

511

UH
(kV)

6

6

6

6

6

6

IH
(A)

113

113

113

113

113

113

КПД
(%)

94,6

94,6

94,6

94,6

94,6

94,6

cos (φ)
I–I

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Обороти
(S-1)

600

600

600

600

600

600

Компенсираща
Способност (%)

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

За група от N паралелно работещи еднотипни СД с еднакъв режим на
работа и сумарна реактивна мощност Q, големината на сумарните загуби
ΔРСД се определятот израза:
Δ PСД =

D1
D
. Q + 2 . Q2
QНСД
QНСД

(1)

където D1 и D2 [kW] – коефициенти, зависещи от техническите параметри на СД (D1 = 7,66 kW, D2 = 5,38 kW)
Ако до присъединяване на разглежданите СД с обща реактивна мощност Q, се е генерирала за К.Р.Т. реактивна мощност Q0, то тогава в съответствие с (1) ΔРСД се определя като разлика на общите загуби ΔРОБЩО ,
определени от реактивната мощност Q+Q0 и загубите ΔР0, определени от
реактивната мощност Q0, т.е. [1,2]:
Δ PСД = Δ PОБЩО - Δ P0 =
355

=

[ QD

1

OСД

(Q + Q0) +

](

D1
D2
D2
(Q + Q0)2 Q .+
Q2
QНСД . N
QHСД 0 Q2НСД . N 0

)

или:
Δ PСД =

D1
D
D
. Q + 2 2 . Q0Q + 2 2 .Q2 
QНСД
QНСД
Q НСД . N

(2)

Следователно, след присъединяване и използване на СД за К.Р.Т.
възникват допълнителни загуби на активна мощност, които се определят
като сума от три съставящи – първата е пропорционална на Q, втората
на Q0 . Q и третата на Q2. Тези допълнителни загуби оказват съществено
влияние върху експлоатацията на СД и се изисква да бъде извършена
оценка на тази надеждност [1,2,5,10,11].
В представената на Фиг. 1 еднолинейна схема, силовите трансформатори 31 S и 32 S работят разделно, а СТ 7-1 и 7-2 са в паралел. Секционния
прекъсвач П5 е съоръжен с двустранно ABP, което реагира на отпадане на
напрежението в една от двете секции на 6,3 kV в ГПП 3 [4,5,8,9].
Нарушаване на електроснабдяването може да имаме при настъпване
на някои от следните аварийни състояния – трифазни, двуфазни и еднофазни к.с. с директно заземен звезден център; трифазно и двуфазно
к.с. в силовите трансформатори или при нерегламентирано (лъжливо)
изключване на прекъсвачите.
При традиционните схемотехнически решения, к.с. в т. К1 или К2 ще
предизвика изключване на въвод 1 от прекъсвача П1, задействане на
ABP и включване на прекъсвач П5, като в най-общия случай ще се наруши синхронизма на вкючените към първа секция на ГПП 3 три броя
СД. При по-натоварените СД не се наблюдава процес на самопускане и
те въобще не могат отново да влязат в синхронизъм. Това води до разстройсване на технологичния процес и съществени загуби на фирмата от
непроизведена продукция.
Възможността СД да не изпаднат от синхронизъм може да се реализира чрез бързо отстраняване на смущаващото въздействие. Ако продължителността на прекъсване на електроснабдяването е в границите (0,12
÷ 0,2) секунди, двигателят запазва синхронната честота на въртене и не
предизвиква нарушаване на технологичния процес [3,4,7].
В конкретния случай се използва бързо действащо ABP, което обезпечава, при възникнало трифазно к.с. в т. К1 или К2, превключване на
работната секция на 6,3 kV към резервния източник за време по-малко
от 0,2 сек. За целта секционния прекъсвач П5 има собствено време на
включване в границите (0,05÷0,07) сек.
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ABP се задейства с помощта на телеуправление от диференциалната
защита на шинната система, към която е включен прекъсвач П1, който
няма времезадръжка. При неизползване на телеуправение, ABP се активира от диференциалната защита на СТ31S или газовата защита на транформатора, а при лъжливо сработване – от защитата на прекъсвач П3.
При трифазно к.с. в т. К2, напрежението на първа секция 6,3kV спада
до нула. Контура, образуван от двата цехови трансформатора СТ 7 – 1
и СТ 7 – 2 до т. К2, може да се разглежда като делител на напрежение
със средна точка шинната система 0,4 kV. Следователно напрежението
на шините ще бъде не по-малко от 0,5 ≈ 200 V. Контакторите К1 ÷ К5 имат
напрежение на изключване U изкл. ≈ (0,25÷0,4) UH и дават възможност
СД на НН да останат включени [3,5,16].
След изключване на к.с. от прекъсвач П1 и преди ABP да включи секционния прекъсвач П5, сихронните двигатели към първа секция на 6,3 kV
се захранват от СТ 7 – 1 и СТ 7 – 2, като те работят претоварени около
5÷6 пъти за период от време, по-малък от 0,2 сек., което е допустимо от
гледна точка на електродинамична устойчивост за СТ ( In = 15 IH).
При възникване на аварийна ситуация в паралелно работещи СТ 7
– 1 и СТ 7 – 2, с цел на нейното локализиране е въвдено едновременно
изключване на контактори К1 и К2 заедно с прекъсвачи П7 и П8. За целта
са осъществени комуникационни връзки С1 и С2, осигуряващи предаване
на управляващи импулси по тези канали [6,13,14,15,].
III. Зключение
При внезапна загуба на напрежение на клемите на СД е целесъобразно да се използват подходящи схемни решения с бързо действащи релейни защити и ABP, чрез които се подобрява надежността и устойчивостта
на СД на СН и НН. Ефективността на конкретна схемотехническа постановка, анализирана на база на формулираните изисквания, е потвърдена
при работата на група СД в ЕСС на ф. „Солвей Соди“, като в процеса на
екслоатация са получени много добри технически характеристики.
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