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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 РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАТФОРМИТЕ
СЪГЛАСНО ОДОБРЕНИ 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 DEVELOPMENT PHASE OF PLATFORMS ACCORDING TO
APPROVED USE CASES
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
- among them and also 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 in order to support the integration of the
electricity markets in the region, 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 агенция за иновации и мрежи (INEA) и участниците в консорциума на проекта.
4

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

Постигането на целите на проекта ще се реализират чрез разработването и внедряването на четирите 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.
5

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

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО TRINITY
Дейностите, включени в проекта са разпределени в девет работни
пакета (фиг. 5)
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Фиг.5 Работни пакети

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ
Основите за успешното реализиране
на проекта са заложени в работен пакет 2,
с лидер ЕСО. Бяха събрани данни от партньорите за обектите и инфраструктурата,
информация за физическите обекти, които
ще бъдат конфигурирани в платформите и
на IT инфраструктурата, както и направени
необходимите анализи регулярните и правни успехи и на мрежовата инфраструктура,
както е показано на фиг. 3. На този етап се
определиха и сценариите (use cases), участниците в тях, и индикаторите
(KPIs), по които ще се измерват постигнатите резултати, ползите от разработените четири продукта и възможностите за внедряването им. Това
определи основите за проектиране на платформите, функционалностите
им, необходимите конфигурации и връзки между платформите, обмена
на данни, с оглед реализиране на основните сценарии.
Данни от партньорите за обектите и
инфраструктурата,
необходими за
конфигурирането им в
платформите и изпълнение на тестовите
сценарии и демонстрации, заложени на
следващите етапи.

Анализ на регулаторИнформация за
ните и правни аспекти
физическите обекти
в отделните държави
за конфигуриранине в
– енергийни политики,
платформите (обекти
национални планове
на производители,поза ВЕИ, организация
требители,доставчици
на работа на пазарите
на балансираща Е, ВЕИ
на енергия, търговия
производители, межсъс сертификати за
дусистемни ЕП, п/ции
произход, работа на
и IT инфраструктура
балансиращите пазари.
(SCADA, пазарни с-ми)

Анализ на мрежовата архитектура на
TRINITY, от гледна
точка на гъвкавост и
сигурност, осигуряваща оптимална
координация между
партньорите

Фигура 3: Дейности, включени в рамките на работен пакет 2
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Документите, разработени по работен пакет 2 са одобрени от Изпълнителната агенция по иновации и мрежи (INEA) към Европейската комисия, която наблюдава хода и цялостното изпълнение на проект TRINITY.
НАСТОЯЩИ СТЪПКИ
Проект TRINITY (TRansmission System Enchancement of RegIoNal
Borders by means of Intelligent Market TechnologY). навлезе в съществената
фаза по разработване на платформите, както и на допълнителните модули, които покриват всички функционалности, съгласувани между партньорите на първия етап на проекта (Project Foundation).
Ще бъдат разработени и
тествани четири независими продукта: T-Market Coupling Framework,
T-Sentinel Toolset, T-RES Control
Center, T-Coordination Platform.
Разработваните 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 целите за пазарно обединение и 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,
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 подобряване на сигурността
на доставките, по-висока конкуренция, по-ниски разходи за управление,
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 на 11 май 2021 г. към пан-европейското пазарно обединение „ден напред“ чрез гръцка граница и про8

екта (SDАC –Single Day ahead Coupling) (фиг. 4). 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.

01.05.2021

SIDC

SDAC

Фиг. 4 Пазарни обединения SIDC и SDAC

РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ЧЕТИРИ НЕЗАВИСИМИ
ПРОДУКТА
T-MARKET COUPLING FRAMEWORK (работен пакет 3) (фиг. 5)
предоставя рамка за засилване на трансграничното сътрудничество и подпомагане на обединението на пазарите на електроенергия в
Югоизточна Европа, чрез увеличение на междусистемната търговия
за ден напред, в рамките на деня и обмена на балансираща мощност
и енергия между съседните оператори, чрез използване на останалия свободен капацитет след затваряне на пазара в рамките на деня.
Базирайки се на вече действащите споразумения, проектът ще предложи координиране на дейността по обмен на електроенергия за времеви хоризонт “в рамките на деня”, използвайки тръжен механизъм, и
времеви хоризонт, разположен след затваряне на пазара ден напред
и преди стартирането на непрекъснатата търговия в рамките на деня.
Междусистемният преносен капацитет ще се разпределя имплицитно (едновременно капацитет и енергия). Платформата ще предложи
и сътрудничество в създаването на обединен пазар в реално време
(балансиращ пазар), чрез включване на страни, членки на ЕС и тези,
които са извън ЕС.
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Фиг. 5 T-MARKET COUPLING FRAMEWORK

Платформата ще демонстрира следните процеси:

Платформата е изградена от четири модула (фиг. 6):

Фиг. 6 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, и търговия със сертификати
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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 година 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 от Q4
2021 r до Q2 2022 г.
T-SENTINEL TOOLSET (работен пакет 4) предоставя регионален
набор от инструменти за управление на съществуващи и нови процеси
– наблюдение на сигурността на електроенергийните системи и оптимизиране на ре-диспечирането; разработване на метод за поделяне на
разходите между операторите; разработване на нова концепция за определяне на маржовете за надеждност, с оглед подобряване на процеса по
изчисляване на трансграничните преносни способности. Дейностите са
насочени към улесняване на използването на повече електроенергия от
ВЕИ, при запазване на сигурността в управлението на електроенергийните системи с наличните резервиращи мощности.

Фиг. 7 Основни функции на T-SENTINEL TOOLSET

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

За разработване на Първия модул е изготвен документ, който
включва иновативна концепция за определяне на резерва за надеждност (transmission reliability margin), чрез използване на хибриден модел
за определяне на резерва, при който се правят изчисления на база потоци на мощност (flow based calculations), така и на база NTC (нетна
преносна способност). Основните функционалности на модула са разработени като през втората половина на 2021 г. предстои стартиране
на тестове.
Вторият модул ще спомогне за предприемане на координирани действия от операторите в региона по ре-диспечиране, при претоварване на
мрежите, за времеви хоризонт ден напред и в рамките на деня. 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 тръжна зона и прозрачното им разпределяне
между операторите на преносни системи.
Четвъртият модул ще подпомогне краткосрочния анализ на адекватността, което е приоритетен проект на ENTSO-E.
Петият модул ще координира действията на ОПС при разделяне на
системата, разпадането й, отклонения на честотата над утвърдените граници.
T-RES CONTROL CENTRE (работен пакет 5) (фиг. 9) ще позволи оптимизиране на управлението и експлоатацията на инсталации за производство на електроенергия от възобновяеми източници, подпомагане на
прогнозирането, улесняване на тяхното участие в различните пазари,
включително и в предоставянето на балансиращи услуги. Ще бъдат анализирани специфичните механизми за проследяване и сертифициране на
чистия произход на енергията и търговията със сертификати за произход, както и комуникацията в реално време със системите за управление
на операторите.
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Фиг. 9 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 ще бъдат
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.10):
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Фиг. 10 Модули на платформата

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.
Четвъртият модул ще има изграден интерфейс с модула за търговия на сертификати за произход в платформата T-MARKET COUPLING
FRAMEWORK
Цялата информация ще подпомага икономичния диспечинг, при минимални разходи.
T-COORDINATION PLATFORM (работен пакет 6) (фиг. 11) ще създаде възможности за подобряване на комуникацията между регионалния
координационен център и операторите на преносни системи в региона,
както и координиране на функционалностите, осигурени от трите други
T-продукта. При структурирането на функционалността на платформата,
ще се използва опита и ноу-хау от оператори на преносни системи в Европа, и по-конкретно на RTE-Франция.
Целта на разработките е ефективното свързване и демонстриране на
четирите продукта, внедрени в TRINITY, като се прилагат различни сценарии, преминавайки през четири основни фази: лабораторно тестване,
внедряване, демонстрация и оценка за бъдещо приложение.
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Фигура 11 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.
Основни съобщения и данни, които ще се генерират от другите три платформи (T-MARKET COUPLING FRAMEWORK, T-SENTINEL
TOOLSET и T-RES CONTROL) и ще се изпращат към T-COORDINATION
PLATFORM:
1. Получаване на оперативни пазарни съобщения от IMC-intraday
market coupling module;
2. Получаване на оперативни съобщения от ASM –ancillary service
module;
3. Получаване на прогнозата за производството на ВЕИ;
4. Получаване на производството от ВЕИ в реално време ;
5. Съпоставяне на прогнозата за производство на ВЕИ и активираните
резерви за балансиране на ЕЕС;
6. Предприети коригиращи действия от ОПС в региона в процеса на
изчисляване на преносните способности;
15

7. Изчислените разходи за ре-диспечиране и разпределението им
между ОПС;
8. Анализ и резултати от регионалната оценка на сигурността;
9. Резултати от краткосрочния анализ на адекватността;
10. Резултатите след валидирането и съгласуването на междузоновата преносна способност;
11. Резултати от регионалния анализ на критичните състояния в
преносната мрежа;
12. Координирани ремонтни програми;
13. Препратени съобщения към ВЕИ производителите при аварийни
ситуации ;
14. Предприети действия при възстановяване след тежки аварии,
съгласно защитния план.
Функционалностите са разработени с отворен код,
ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ:
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 aFRR. 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. 12), първите демонстрации за работата на платформите ще мо16

гат да бъдат показани през Q3 и Q4 2021 г, а по- детайлни демонстрации
със съгласуваните тестови сценарии са планирани за 2022 г.

Фигура 12 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 е проведена първата среща с Европейската комисия за
докладване на техническите и финасови 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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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.

trinityh2020.eu/
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РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МОДЕЛА на пазара на
електрическа енергия в българия
Бетина Людмилова

bulgarian electricity market’s development and
functioning
Betina Lyudmilova
The electricity market liberalization process in Bulgaria has entered its 17th
year of development. However, it’s far from being completed. The current article reviews the market’s historical development and outlines its current structure.
Исторически преглед на развитието на пазара в България
От изостанала в електрификационно отношение страна, към 1989 г.
България се нарежда сред напредналите страни в Европа както по развитието на електроенергийната си инфраструктура, така и по големината на електроконсумацията на глава от населението [17]. Преходът към
пазарна икономика в електроенергетиката на страната включва както
преобразуване на собствеността на активите, така и няколко изменения
на пазарния модел.
Реформата от социалистическа към корпоративна собственост в
електроенергетиката започва през 1992 г., когато се създава „Национална електрическа компания“ (НЕК). В нейната структура влизат 9 енергопроизводствени клона, 26 електроснабдителни клона и 5 инвестиционни
предприятия. Тези поделения се отличават със значителна технологична и икономическа самостоятелност. Към онзи момент НЕК притежава
85,6% от инсталираните електрогенериращи мощности в страната. По
това време електроенергетиката в България е изправена пред редица
неопределености – работа на повечето съоръжения на границите на физическия им ресурс; трудности в покриването на товара на системата и
обезпечаване на необходимия резерв; несигурности относно доставките
както на вносни въглища от бившия СССР, така и на местни въглища;
предстоящи сериозни модернизации и реконструкции в АЕЦ „Козлодуй“;
нови мощности в процес на изграждане – ПАВЕЦ „Чаира“ и 8-и блок на
ТЕЦ „Марица-изток 2“. Тези обстоятелства се развиват в условията на
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недостигащи приходи в електроенергийната система. Тогава страната е
и нетен вносител на електрическа енергия [3]. Може да се каже, че това
състояние на електроенергетиката в страната представлява отправната
точка, от която започва развитието на електроенергийния пазар в България.
Промените в нормативната уредба на обществените отношения,
възникващи в областта на енергетиката, се извършват едва през 1999 г.
Първоначалният регулаторен орган е Държавната комисия за енергийно
регулиране (ДКЕР). Комисията е създадена с Постановление № 181 на
Министерския съвет на Република България от 10.09.1999 г. на основание чл. 11, ал. 2 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност
(ЗЕЕЕ). Със закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от 2005 г. (обн. ДВ, бр. 18 от 22.02.2005 г.) е изменен Законът
за енергетиката (ЗЕ) и комисията е трансформирана в Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Със закон за изменение
и допълнение на Закона за енергетиката през 2015 г. комисията е трансформирана в Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) [10].
Правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране в областта на електроенергетиката са уредени в чл. 21 от ЗЕ [4].
Комисията има право: да упражнява контрол и периодично да разглежда механизмите за ценообразуване; да осъществява регулиране на
цените в случаите, предвидени в ЗЕ; да контролира прилагането на методиката за определяне на цените на електроенергията на доставчика
от последна инстанция; да определя правилата за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи. По предложение на енергийните предприятия или по своя инициатива КЕВР приема или изменя
правила за търговия с електрическа енергия.
Съгласно правомощията си, Комисията разглежда исканията на
енергийните предприятия за компенсиране на невъзстановяеми и произтичащи от наложени им задължения към обществото разходи по чл. 34
и 35 от ЗЕ, утвърждава техния обоснован размер и определя начина на
компенсирането им при спазване на изискванията за държавните помощи.
Освен, че утвърждава цените на електроенергията за регулирания
пазар, Комисията одобрява правилата за работа на организирания борсов пазар на електроенергия и също така наблюдава степента и ефективността на отваряне на пазара и конкуренцията в секторите на едро
и на дребно, като следи за свързването с енергийните пазари на други
държави – членки на Европейския съюз [4].
През 2000 г. се извършва пълна хоризонтална и вертикална де20

зинтеграция на електроенергийния сектор (unbundling). Като отделни дружества извън състава на НЕК са обособени кондензационните
електроцентрали и седем електроразпределителни дружества. НЕК остава самостоятелна компания, но обхваща значително по-малко активи
– преносната мрежа и водноелектрическите централи, част от които
също са приватизирани. Раздържавени са 70% от активите, подлежащи
на приватизация. През 2004 г. е окрупнен електроразпределителният
сектор чрез пакетна приватизация. По този начин се формират четирите електроразпределителни дружества, функциониращи и в момента: „ЧЕЗ Разпределение България“, „Електроразпределение юг“ (преди
„ЕВН електроразпределение“), „Електроразпределение север“ (преди
„Енерго-про мрежи“, придобило собствеността на Е.ОН) и ЕРП „Златни
пясъци“. През 2007 г. се образува ново дружество, 100% собственост
на НЕК, което изпълнява дейностите по управление на електроенергийната система (ЕЕС), „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) [19].
Години по-късно, през февруари 2014 г., е завършен процесът по разделянето на „Националната електрическа компания“ ЕАД и „Електроенергийния системен оператор“ ЕАД, съгласно изискванията на третия
либерализационен пакет [2,19].
Българският електроенергиен пазар се развива поетапно от 2004 г.
насам. До тогава НЕК играе ролята на единствен купувач на електроенергия, който след това продава закупената енергия на големите индустриални потребители и на електроснабдителните предприятия (от които
впоследствие се обособяват крайните снабдители). Този пазарен модел
може да се види на Фигура 1. Началната стъпка на либерализацията е отварянето на пазара за големите индустриални потребители, като първата
сключена сделка на свободния пазар е между АЕЦ „Козлодуй“ и „Юмикор
мед“ (дн. „Аурубис България“). Регистрирането на почасови графици от
ЕСО също започва през 2004 г. [18].
През 2007 г. се премахват нормативно установените прагове за либерализиране на пазара на електроенергия за индустриалните потребители. От 1 юли 2007 г. всеки потребител има законово право на избор на
доставчик на електрическа енергия. Въведен е и пазарен модел, при който сделките се осъществяват чрез директни двустранни договори между
производители и търговци или потребители [14].
През 2009 г. на свободния пазар се преминава от седмичен към дневен процес на известяване на графици в работни дни [15].
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Фигура 1. Търговия при пазарен модел „Единствен купувач“

Към 2010 г. дялът на свободния пазарен сегмент е 26%, а НЕК е единственият доставчик на балансираща енергия. До края на 2011 г. почасови
сделки се сключват само на свободния пазарен сегмент. След промяна
в правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) се въвежда почасово известяване на графици за целия пазар – свободен и регулиран,
като известяването се извършва в деня, предхождащ физическата доставка (ден D-1) [18].
През юли 2012 г. се приема закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, както и изисквания за преструктуриране на дружествата в сектора, съгласно Третия либерализационен пакет. С приетите
промени, след 1 юли 2013 г. право да бъдат снабдявани по регулирани
цени имат само крайните клиенти, присъединени към електроразпределителните мрежи ниско напрежение [11].
През 2013 година започва активното преминаване от регулирания
към свободния пазарен сегмент на консуматори, присъединени към разпределителните мрежи средно напрежение [15].
От 1 юни 2014 г. в България стартира пазарът на балансираща енергия с изискване за балансиране на всички сделки с електрическа енергия
на свободния и на регулирания сегмент. До 2014 г. практически на балансиращия пазар има само един доставчик – НЕК, посредством енергията
от собствените му ВЕЦ и ПАВЕЦ и закупената от компанията разполагаемост от ТЕЦ. Тъй като към онзи момент НЕК търгува основно в ролята си на обществен доставчик, търгуваните и продаваните количества
се отчитат на месечна база, което създава невъзможност за системния
оператор да разграничи енергията, предназначена за търговски цели, от
тази за балансиране. По тази причина през повечето време на балансиращия пазар към онзи момент съществуват административно определени
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цени за небаланси. Тези цени имат силно санкциониращ характер за потребителите, тъй като цената за недостиг по това време е около 186 лв./
MWh, при средна цена на електроенергията от 75 лв./MWh [2,12]. С тези
обстоятелства е свързано и преминаването на целия пазар към ежедневно известяване на почасовите графици, описано по-горе.
Основните етапи при подготовката за пълната либерализация на
електроенергийния пазар в страната стартират през 2014 г. със създаването на борсовия оператор – „Българска независима енергийна борса“
(БНЕБ). В края на 2014 г. БНЕБ получава лиценз за търговия, а през април 2015 г. сключва договор с най-големия борсов оператор в Европа,
„Нордпул спот“ [16]. БНЕБ стартира реалната работа на пазарен сегмент
„ден-напред“ през януари 2016 г., след което през октомври 2016 г. става възможно и сключването на сделки на пазарен сегмент „двустранни
договори“. През 2018 г. БНЕБ стартира работа на пазарния сегмент „в
рамките на деня“. Пазарният сегмент „в рамките на деня“ функционира
в условията на пазарно обединение (Single Intraday Coupling) от ноември
2019 г. [1].
От 1 януари 2018 г., с измененение на Закона за енергетиката [6], в
чл. 100 се създава нова ал. 4, съгласно която сделки по свободно договорени цени за закупуване на електроенергия от производители се извършват на организиран борсов пазар на електроенергия. Преди тази промяна
сделки между производители и търговци или потребители се извършват
и на търгове извън платформите на БНЕБ. Изключение от тази разпоредба се прави за някои категории ВЕИ производители.
От 11 май 2021 г. пазарните сегменти „ден напред“ на България и
Гърция работят в режим на пазарно свързване, като по този начин българският електроенергиен пазар става част от единния общоевропейски
пазар.
Настояща структура на пазара в България
В момента в България електроенергията се търгува по регулирани и
по свободно договорени цени. След промени в чл. 94а от Закона за енергетиката [5], влизащи в сила от 1 октомври 2020 г., на регулирания пазар
се осигурява консумацията само на домакинствата, тъй като процесът по
освобождаване на пазара се извършва поетпано.
Регулиран пазар
Регулираният пазар функционира по следния начин: НЕК е в ролята
на обществен доставчик и закупува електроенергия на регулирани цени,
след което продава на крайните снабдители на регулирани цени, които
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от своя страна снабдяват крайните си клиенти, също по регулирани цени.
Общественият доставчик закупува активна електрическа енергия от
следните източници [7-9]:
• Две електроцентрали, работещи с лигнитни въглища - ТЕЦ „Ей и
ЕС Марица-изток 1“ и ТЕЦ „Контурглобал Марица-изток 3“ в съответствие
със споразуменията за изкупуване на електроенергия, сключени преди
присъединяването на България към ЕС;
• Задължителна производствена квота, наложена със заповеди на
министъра на енергетиката на държавната ТЕЦ „Марица-изток 2”. Този
механизъм съществува от 2018 г.;
• Всички ВЕИ и когенерации с инсталирана електрическа мощност
под 500 kW;
• Производствена квота, наложена на АЕЦ „Козлодуй“ от Комисията
за енергийно и водно регулиране (КЕВР);
• Производствени квоти, наложени на други ТЕЦ, ако отговарят на
определен ценови критерий. Този критерий е следният: КЕВР изчислява
цени за всички ТЕЦ и АЕЦ „Козлодуй“, подали искане за одобрение на цената. Ако тази цена е по-ниска от прогнозна пазарна цена, която също се
изчислява от КЕВР, или е най-много 10% по-висока, централата получава
квота за производство и продава тази електроенергия на НЕК ЕАД на
цената, изчислена от КЕВР.
Почти всички горепосочени производители на електроенергия (с изключение на АЕЦ „Козлодуй“ и всяка ТЕЦ с наложена квота, която отговаря на критерия за цена) продават електричеството си на НЕК ЕАД на
цени, значително надвишаващи пазарната цена и регулираната цена, на
която НЕК ЕАД продава електричеството на крайните снабдители.
Закупената електроенергия, съгласно гореописната процедура, се
групира с произведената електроенергия от водноелектрическите централи, собственост на НЕК, и се продава на регулирани цени на крайните снабдители. Крайните снабдители са четири частни компании, които
доставят електричество на битовите потребители въз основа на тяхното
географско местоположение. Количеството енергия, което остава след
изпълнение на изискванията за регулирания пазар, може да се продава
на платформата на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД
(чл. 100 от ЗЕ, ал. 2). Обратно, ако има недостиг на електроенергия за регулирания пазар, НЕК ЕАД трябва да закупи необходимото допълнително
количество на платформата на БНЕБ ЕАД (чл. 100 от ЗЕ, ал. 3). Понякога
обаче този недостиг се покрива от допълнителна задължителна производствена квота, наложена с наредби на министъра на енергетиката за
ТЕЦ „Марица-изток 2“. Тази квота е в допълнение към първоначално на24

ложената [8,9].
След като НЕК ЕАД продаде електроенергията на крайните снабдители, те от своя страна я продават по регулирани цени на битовите потребители.
За да се компенсира тарифният дефицит, произтичащ от тази регулаторна политика, разликата между регулираната цена, на която НЕК ЕАД
продава енергия на крайните снабдители, и цената, на която НЕК ЕАД купува тази енергия, се заплаща от всички потребители, включително тези
от сегмента на свободния пазар, под формата на добавка към цената, наречена цена „задължения към обществото“ (ЗкО), и от фонд „Сигурност
на електроенергийната система“ (ФСЕС). ФСЕС получава финансирането си по няколко механизма [13]:
• В него се събират приходите от цена „ЗкО“;
• ФСЕС събира задължителна вноска от всички производители и
търговци на електроенергия, както и от операторите на електроенергийната и газовата преносни мрежи. Тази вноска възлиза на 5% от приходите от продажби на енергия;
• Приходите, получени от България от европейските търгове за продажба на квоти за CO2.
Основанията за начисляване на цена „задължения към обществото“
са уредени в закона за енергетиката (чл. 35, ал. 1) [4].
Свободен пазар
Свободният пазар функционира по следния начин. Всички производители са задължени да продават електроенергията си на платформата
на БНЕБ. Изключение са ВЕИ и ВЕКП производителите с инсталирана
мощност под 500 kW (чл. 100, ал. 4 от ЗЕ) [4]. Потребителите могат да
купуват електроенергия от борсата или от търговци въз основа на двустранни споразумения. Търговците могат да купуват от платформите на
БНЕБ или от други търговци. Забранена е директната покупка от електроцентрала въз основа на двустранен договор, който не е сключен на
сегмент „централизиран пазар на двустранни договори“ (ЦПДД) на БНЕБ.
Производителите на възобновяема енергия и производителите от
когенерации с инсталирана мощност над 500 kW също продават електроенергията си на платформите на БНЕБ. Те обаче получават преференциални тарифи, които обикновено надвишават значително пазарната
цена. Разликата между пазарната цена и тези преференциални тарифи
се заплаща от ФСЕС под формата на премии, чиито размер се определя
ежегодно от КЕВР.
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Понастоящем, на сегмент ЦПДД на БНЕБ има недостиг на търгове
за дългосрочни продукти, напр. месечни/тримесечни/годишни базови
и пикови продукти. По-голямата част от търговията се осъществява на
борсовите пазари „ден напред“ и „в рамките на деня“.
Заключение
Значителен дял от електроенергийните компании в България получават някакъв вид финансиране от ФСЕС, било то директно или чрез цена
„задължения към обществото“. Тези компании включват всички ВЕИ, въведени в експлоатация преди 2012 г. и производителите от когенерации
(ВЕКП), които получават преференциални тарифи, двете кондензационни централи, чиято енергия се изкупува съгласно дългосрочни договори,
сключени с НЕК, и държавната ТЕЦ „Марица-изток 2“, съгласно задължителната квота, наложена от министъра на енергетиката.
От гореизложеното може да се направи заключението, че в структурата на българския електроенергиен пазар са налице много непазарни
елементи. Някои производители (например ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ
„Марица-изток 3“, ВЕИ и когенерациите, както и до известна степен ТЕЦ
„Марица-изток 2“) са практически защитени от пазарните сили, тъй като
получават гарантирани цени за произведената от тях електрическа енергия.
Премахването на възможността за сключване на двустранни сделки
за покупка на енергия от електроцентрала извън платформата на ЦПДД
на БНЕБ, също създава ограничения за участниците на свободния пазар.
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допълнителни разходи в електроенергийната система на
българия: цена „задължения към обществото“
Бетина Людмилова

additional costs in the bulgarian power system:
‘obligations to society’ price
Betina Lyudmilova
In the past decade, the pricing on the Bulgarian electricity market has been
characterized by the additional price component of ‘obligations to society’.
This is a price that is charged to all market participants. It is included in the
regulated electricity prices and is paid as an additional component by the
end-users on the free market segment. This price is calculated annually by the
national regulatory authority and is a means to compensate for the additional non-market costs, provoked by feed-in tariff implementation for RES and
co-generation plants, power purchase agreements existence, and a national
policy of providing market share for a state-owned lignite-fired power plant.
The current paper examines the development of the overall size of the ‚obligations to society‘ price, its components and the coverage of the non-compensated costs for the public provider.
Развитие на цена „задължения към обществото“
През 2009 г. се въвежда Механизъм за субсидиране на развитието
на ВЕИ производството. Приет е и Закон за енергията от възобновяеми
източници (ЗЕВИ), който влиза в сила на 3 май 2011 г. Така, до 2013 г. се
бележи значителен ръст на въвеждането в експлоатация на нови ВЕИ
инсталации [12].
България бързо достига целта си от 16% дял ВЕИ в крайното енергийно потребление (целта за 2020 г. е постигната към 2012 г.) [13]. През този
период инвестициите във ВЕИ се повишават значително. Това създава
нуждата от намеса от страна на регулатора, за да се покрият разходите за
субсидиране на сектора. Вследствие на това, с решение Ц-23/25.06.2009
г. за утвърждаване на цената на електрическата енергия, ДКЕВР определя добавка за „зелена енергия“ към цената за пренос на електрическа
енергия, в размер на 2,12 лв./MWh. Съгласно решението, размерът на
добавката е определен въз основа на прогнозните разходи на общест28

вения доставчик и крайните снабдители за закупуване на електрическа
енергия от ВЕИ, изчислени като разликата между разходите за закупена
електрическа енергия по преференциални цени и разходите по базисна
цена, разделени на прогнозните количества електроенергия за продажба
и пренос в преносната и разпределителните мрежи за периода на решението [1,12].
В периода 2009 – 2014 г. освен добавката за „зелена енергия“, размерът на добавките към цената не електроенергията се увеличава с още
два компонента – компонент за компенсиране на разходите за електроенергия от високоефективно производство (ВЕКП) и компонент за компенсиране на разходите за електроенергия, изкупувана по дългосрочни
договори (ТЕЦ „АES МИ 1“ и ТЕЦ „КГ МИ 3“). През 2013 г. тези три добавки
са обединени в цена „задължения към обществото“ (ЗкО) [12].
Цена „Задължения към обществото“ се определя ежегодно от КЕВР
на основание чл. 35, ал. 5 от Закона за енергетиката.
В периода 2013 г. – 2017 г. в решенията на КЕВР за утвърждаване на
цени в сектор електроенергетика не се публикуват индивидуалните стойности на всеки един от компонентите. От 2015 г. единствено стойността
на компонента за ВЕИ се отразява в решенията. На Фигура 1 може да се
проследи динамиката при формирането на цена „задължения към обществото“ за периода 2011 – 2020 г.

Фигура 1. Изменение на цена „задължения към обществото“ (2011 - 2020 г.)
[2-11]
Цената „задължения към обществото“ се образува въз основа на прогнозни необходими годишни приходи на фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и прогнозно количество електрическа енергия за про-

29

дажба на територията на страната за съответния регулаторен или ценови
период. До 2015 г. приходите от цена „ЗкО“ се събират от НЕК в качеството
й на обществен доставчик. След промени в Закона за енергетиката се създава фонд „Сигурност на електроенергийната система“ за управление на
средствата за покриване на разходите на обществения доставчик [12].
Структура на цена „задължения към обществото“
В решенията на КЕВР през годините се наблюдава нееднаква практика
относно представянето на информацията, свързана с формирането на цена
„задължения към обществото“. В по-ранни години не са представяни данни
за отделните формиращи я компоненти, с изключение на тази за ВЕИ. Същото се отнася и за размера на плащанията от ФСЕС, целящи намаляването на
общия размер на цена „Задължения към обществото“. Поради това, много от
стойностите за размера на отделните компоненти са изчислени.
Разгледан е периодът 1 юли 2015 г. – 30 юни 2020 г., тъй като преди 1
юли 2015 г. размерът на цена „Задължения към обществото“ е определян
въз основа на потреблението на пазарния сегмент, действащ по свободно договорени цени, а след това – въз основа на вътрешното потребление, т.е. върху общия размер на електроенергийния пазар. Това прави
стойностите на цена „Задължения към обществото“, изчислени преди и
след 1 юли 2015 г., несъпоставими пряко.
Стойността на компонентите е изчислена по следната формула:
Ki =

HPi 1000
лв. / MWh 
C

(1)

където:
• Ki – съответния компонент на цена „задължения към обществото“,
лв./MWh;
• НРi – некомпенсирани разходи за съответното перо, хил. лв.;
• С – вътрешно потребление, изчислено от КЕВР, върху което се определя размерът на цена „задължения към обществото“, MWh.
Аналогично са изчислени и плащанията от ФСЕС, използвани за намаляване на цена „задължения към обществото“:
1000
Р
(2)
KФСЕС = ФСЕС
лв. / MWh, 
C
където:
• KФСЕС – компенсация от фонд „Сигурност на електроенергийната
система“, лв./MWh;
• РФСЕС – общ размер на плащанията от фонд „Сигурност на електро30

енергийната система“ за ценовия период, хил. лв.;
• С – вътрешно потребление, изчислено от КЕВР, върху което се определя размерът на цена „задължения към обществото“, MWh.
Размерът на потреблението за различните ценови периоди, върху
който са изчислени размерът на цена „задължения към обществото“ и
компенсациите от фонд „Сигурност на електроенергийната система“, е
обобщен в Таблица 1.
Таблица 1. Потребление, върху което се изчислява цена „ЗкО“ [2-11]
Ценови
период

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

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

Стойността на плащанията от ФСЕС, с която се намалява всеки компонент, е изчислена по следната формула:
TKФСЕС i = KФСЕС Si лв./MWh,
(3)
където:
• ΔKФСЕС,i – компенсация от фонд „Сигурност на електроенергийната система“ за всеки компонент на цена „задължения към обществото“, лв./MWh;
• KФСЕС – обща компенсация от фонд „Сигурност на електроенергийната система“ с която се намалява общата стойност на цена „задължения
към обществото“, лв./MWh;
• Si – относителна тежест на всеки компонент на цена „задължения
към обществото“.
Относителната тежест представлява отношението:
K
Si = i 
(4)
ЗкО
където:
• Ki – съответният компонент на цена „задължения към обществото“,
лв./MWh;
• ЗкО – размерът на цена „задължения към обществото“, лв./MWh.
Компонентите на цена „Задължения към обществото“ са представени
в Таблица 2 и Таблица 5. Към времето на ценовия период 1 юли 2020 г.
– 30 юни 2021 г. в нея са включени компонент за компенсиране на разходите за изкупуване на електроенергия от възобновяеми източници (ВЕИ),
компонент за компенсиране на разходите за изкупуване на електроенергия от високоефективно комбинирано производство (ВЕКП) от заводски
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и топлофикационни електроцентрали, компонент за компенсиране на
разходите за електроенергия, изкупувана по дългосрочни договори (ТЕЦ
„АES МИ 1“ и ТЕЦ „КГ МИ 3“) и компонент за компенсиране на обществения доставчик за изкупуване на електроенергия от наложена производствена квота на ТЕЦ „Марица-изток 2“ [11].
Структурата на цена „Задължения към обществото“ се изменя с годините. Например, за периода 2015 – 2016 г. в нейния състав са включени
и разходи, извършени от енергийните предприятия, свързани с обекти от
критичната инфраструктура [6]. Тази категория разходи се явява еднократна в разглеждания период и е много по-малка от размера на останалите
компоненти (0,11 лв./MWh), поради което не е взета предвид в анализа.
След създаването на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“,
част от некомпенсираните разходи на обществения доставчик се покриват от
него. По този начин, размерът на допълнителните средства, събирани пряко
от потребителите (цена „задължения към обществото“), намалява.
Определяне на стойностите на компонентите на цена „задължения
към обществото“
Стойностите, изчислени съгласно зависимости (1) и (2), са представени в Таблица 2, Таблица 4 и Таблица 5, като са отбелязани със (*). Така е
определен пълният размер на всеки компонент.
Таблица 2. Компоненти на цена „задължения към обществото“ за
периода юли 2015 – юни 2020, преди компенсация от ФСЕС [6-11]
Ценови период

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

Компонент

лв./MWh

лв./MWh

лв./MWh

лв./MWh

лв./MWh

лв./MWh

ТЕЦ „AES МИ 1“

6,91*

9,55*

9,53*

10,18

11,95

11,33

ТЕЦ „КГ МИ 3“

3,27*

5,17*

5,07*

6,18

8,98

6,99

ВЕИ

22,51

23,12

23,10*

23,78

22,00

21,97

ВЕКП

8,72*

5,37

6,73*

7,61

9,01

7,51

ТЕЦ „МИ 2“

-

-

-

-

1,95

2,86

Компенсация
ФСЕС

-3,62*

-7,44*

-7,16*

-11,00

-34,32*

-29,19*

Общо „ЗкО“

37,79

35,77

37,27

36,75

19,57

21,47

В Таблица 2 са представени компонентите на цена „Задължения
към обществото“ за периода юли 2015 г. – юни 2020 г., като са взети
предвид пълните некомпенсирани разходи на централите. В отделен
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ред в таблицата е отразена и частта, която се покрива от приходите
от ФСЕС.
Както се вижда от Таблица 2, размерът на некомпенсираните разходи, който формира цена „задължения към обществото“, нараства
всяка година. През последните две години паралелно с цена „задължения към обществото“ нарастват и приходите от фонд „Сигурност
на електроенергийната система“ за покриване на част от тези некомпенсирани разходи. Това създава впечатлението, че те намаляват,
тъй като не се отразяват в пълен размер в сметките на българските
потребители.
Таблица 3. Некомпенсирани разходи на обществения доставчик,
общо [6-11]
2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

ВЕИ

736 592

761 737

769 237

796 691

737 670

734 539

ВЕКП

285 226

176 982

224 028

254 933

301 923

251 135

ТЕЦ МИ1

226 241

314 765

317 527

341 146

400 724

378 880

ТЕЦ МИ2

0

0

0

0

65 217

95 609

ТЕЦ МИ3

107 046

170 429

168 878

207 170

300 933

233 830

Общо

1 355 105

1 423 913

1 479 670

1 599 940

1 806 467

1 693 993

От Таблица 3 също се вижда нарастването на невъстановяемите разходи на обществения доставчик от 1 355 105 хил. лв за периода 2015 –
2016 г. до 1 693 933 хил. лв. за периода 2020 – 2021 г. Това нарастване на
разходите може да се обясни с нарастването на цените на въглеродните
емисии. Това поскъпване съответно води до повишаване на производствените разходи на централите, чиято енергия подлежи на изкупуване
от обществения доставчик.
В Таблица 4 са показани размерите на некомпенсираните разходи
на обществения доставчик по пера, както и начинът им на компенсация
– чрез събиране на средства от потребителите (цена „задължения към
обществото“) и чрез плащания от ФСЕС.
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Таблица 4. Покриване на некомпенсираните разходи на обществения
доставчик, чрез задължения към обществото и ФСЕС, 2015 – 2021 г.
[6-11]

ВЕИ

ВЕКП

ТЕЦ МИ1

ТЕЦ МИ2

ТЕЦ МИ3

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

Общо

736 592

761 737

769 237

796 691

737 670

734 539

ЗкО

736 592*

761 737* 769 237*

796 691*

167 307

117 598

ФСЕС

0*

0*

0*

0*

570 363

616 941

Общо

285 226

176 982

224 028

254 933

301 923

251 135

ЗкО

230 620*

111 437* 148 653*

137 936*

31 042

87 138

ФСЕС

54 606*

65 545*

75 375*

116 997*

270 881

163 997

Общо

226 241

314 765

317 527

341 146

400 724

378 880

ЗкО

182 927*

198 193* 210 694*

184 583*

224 212

258 302

ФСЕС

43 314*

116 572* 106 833*

156 563*

176 512

120 578

Общо

0

0

0

0

65 217

95 609

ЗкО

0

0

0

0

65 217

95 609

ФСЕС

0

0

0

0

0

0

Общо

107 046*

170 429

168 878

207 170

300 933

233 830

ЗкО

86 552*

107 311* 112 058*

112 093*

168 377

159 415

ФСЕС

20 494*

63 118*

95 077*

132 556

74 415

56 820*

В Таблица 5 са показани изчислените стойности на компонентите,
които се заплащат чрез цена „задължения към обществото“, като предвиденият за намаляване на стойността й размер от приходите от фонд
„Сигурност на електроенергийната система“ също се разделя на електропотреблението. Получената стойност на намалението се разпределя
пропорционално измежду отделните компоненти съгласно относителната им тежест в добавената цена като така се получава крайната им
стойност.
Стойността на плащанията от ФСЕС, с която се намалява всека компонент, е изчислена по формула (3), а размерът на компонентите на цена
„задължения към обществото“ след компенсиране е обобщени в Таблица 5.
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Таблица 5. Компоненти на цена „Задължение към обществото“ за
периода юли 2015 – юни 2021 след компенсация от ФСЕС [6-11]

ТЕЦ „AES МИ 1“

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

лв./MWh

лв./MWh

лв./MWh

лв./MWh

лв./MWh

лв./MWh

5,70*

7,07*

7,15*

5,51*

6,68

7,72

ТЕЦ „КГ МИ 3“

2,06*

2,69*

2,68*

3,35*

5,02

4,77

ВЕИ

22,51

23,12

23,10

23,78

4,99

3,52

ВЕКП

7,51*

2,89*

4,34*

4,12*

0,93

2,60

ТЕЦ „МИ 2“

-

-

-

-

1,95

2,86

Общо „ЗкО“

37,90

35,77

37,27

36,75

19,57

21,47

Заключение
Обобщени са данни за размера на некомпенсираните разходи на обществения доставчик за приключилите последни шест ценови периода,
като са определени и специфичните размери на компонентите на цена
„задължения към обществото“ и на размера на компенсациите от ФСЕС.
От така представените данни може да се заключи, че най-голям
индивидуален принос в допълнителните разходи в електроенергийната
система имат доплащанията за ВЕИ. Въпреки това, приносът им в цена
„задължения към обществото“ намалява, като в нея през последните два
разгледани ценови периода превес вземат ТЕЦ на лигнитни въглища.
Това се дължи на нарастващата компенсация от ФСЕС за разходите за
ВЕИ. Плащанията от фонда за намаляване на тежестта на цена „задължения към обществото“ за компонентите, формирани от некомпенсираните разходи от ТЕЦ, са ограничени, поради ограничения в използването
на средствата, постъпващи във ФСЕС.
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ГЕНЕЗИС НА допълнителниТЕ разходи в електроенергийната
система на българия: ТЕЦ НА ЛИГНИТНИ ВЪГЛИЩА
Бетина Людмилова, Ивайло Найденов

origin of the additional costs in the bulgarian power
system: lignite-fired power plants
Betina Lyudmilova, Ivaylo Naydenov
In the past decade, the pricing on the Bulgarian electricity market has been
characterized by the additional price component of ‘obligations to society’.
This is a price that is charged to all market participants. It is included in the
regulated electricity prices and is paid as an additional component by the
end-users on the free market segment. This price is calculated annually by the
national regulatory authority and is a means to compensate for the additional non-market costs, provoked by feed-in tariff implementation for RES and
co-generation plants, power purchase agreements existence, and a national
policy of providing market share for a state-owned lignite-fired power plant.
The present paper examines the additional costs, arising from lignite-fired
power plants’ market participation.
Входни данни и постановка на задачата
Настоящият доклад цели да анализира генезиса на допълнителните
разходи, възникнали в електроенергийната система на страната и заплащани от фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и потребителите чрез цена „задължения към обществото“. Това ще позволи да се оцени
и дали има равни условия на пазара за производителите на електрическа
енергия в България и да се направи оценка на настоящия пазарен модел.
В настоящата статия е разгледана ролята на ТЕЦ, изгарящи лигнитни
въглища, а участието на ВЕИ и заводските и топлофикационни централи
с мощности за комбинирано производство на топлинна и електрическа
енергия ще бъде разгледано в последващ доклад.
Разгледан е периодът 1 юли 2015 г. – 30 юни 2021 г., тъй като преди
1 юли 2015 г. размерът на цена „Задължения към обществото“ е определян въз основа на потреблението на пазарния сегмент, действащ по
свободно договорени цени, а след това – въз основа на вътрешното потребление, т.е. върху общия размер на електроенергийния пазар. Това
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прави стойностите на цена „Задължения към обществото“, съответно
на необходимите доплащания, изчислени преди и след 1 юли 2015 г., несъпоставими пряко. Преди 2015 г. не съществува и фонд „Сигурност на
електроенергийната система“ [12]. За извършването на анализa са взети
данни за некомпенсираните разходи на енергийните предприятия за разглеждания петгодишен период [3-8].
ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ „Марица-изток 3“
През 2001 г. с решение № 327 от 11 май 2001 г. Министерският съвет одобрява изграждането на нова мощност от два блока по 335 MW
за производство на електрическа енергия от местни лигнитни въглища
на площадката на ТЕЦ „Марица-изток 1“, както и рехабилитацията и модернизацията на ТЕЦ „Марица-изток 3“. Съгласно същото решение и в
резултат на проведените преговори са сключени дългосрочни договори
за изкупуване на електрическа енергия от 13.06.2001 г. между НЕК от
една страна и инвеститорите, от друга [13]. Правата и задълженията по
дългосрочните договори с двете централи се гарантират от разпоредбата
на чл. 93а, ал.1 от Закона за енергетиката [2].
Споразуменията за закупуване на енергия между НЕК и двете централи предвиждат НЕК да изкупува цялото нетно количество електрическа енергия в продължение на 15 години от датата на въвеждане в пълна
експлоатация. Договорите на НЕК с новата ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ
„Марица-изток 3“ са с продължителност съответно до 2027 г. и 2024 г.
Тези споразумения предвиждат също така при настъпване на промяна
в законодателството, която да доведе до нови разходи след отправната
дата по договора, то изкупните цени за електроенергия и разполагаемост,
предоставени от двете централи, да се коригират, така че производителите да реализират такава печалба след облагане с данъци, каквато би
била реализирана, ако не са били налице допълнителните разходи [13].
Това е основанието за на практика поемането на разходите за въглеродни емисии на ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ „Марица-изток 3“ от НЕК.
По-голямата част от произведената електроенергия от двете централи се реализира на регулирания пазар, другата се търгува на платформите на БНЕБ, като пазарната реализация се осъществява от НЕК [3-9].
Общо произведената електроенергия от ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ
„Марица-изток 3“ за 2018 и 2019 г. е съответно 6 811 596 MWh и 7 691 376
MWh. Данните за електропроизводството на тези централи са налични в
отчетите на НЕК [14,15]. Това предствлява около 16% от брутното електропроизводство в страната за този период.
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Съгласно решение на ДКЕВР от 2012 г., разходите на НЕК за изкупуване на електрическа енергия от ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ „Марица-изток 3“ се прехвърлят към потребителите като добавка „невъзстановяеми
разходи“ към цената за пренос [1], а по-късно влизат в състава на цена
„задължения към обществото“ [10]. От представените в Таблица 1 данни
може да се проследи тенденцията към нарастване на некомпенсираните
разходи на НЕК за изкупуване на електроенергия от двете централи за
разглеждания в настоящия анализ период.
Разходите за емисиите на централите се заплащат от НЕК, като
след това се компенсират от фонд „Сигурност на електроенергийната
система“ (ФСЕС) и цена „задължения към обществото“ (ЗкО). Размерът
на средствата, подлежащи на компенсиране, се определя от КЕВР. Освен разходите за емисии, НЕК покрива и разходите на ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ „Марица-изток 3“ за вноски във ФСЕС, както и цената за
достъп до електропреносната мрежа, съгласно съответните клаузи в
договора. Основният разход, обаче, идва от заплащането на въглеродни емисии.
Поради нарастване на цените на емисиите (Фигура 1), производствените разходи на топлоелектрическите централи също нарастват
всяка година, което се отразява на общия размер на некомпенсираните разходи. За ценовия период 2020-21 г. изчислената от КЕВР
продажна цена за ТЕЦ „Марица-изток 1“ е 219,21 лв./MWh, а за ТЕЦ
„Марица-изток 3“ е 146,71 лв./MWh [8], при годишна среднопретеглена
цена на пазарния сегмент „ден-напред“ на БНЕБ за 2020 г. 81,66 лв./
MWh (изчислена въз основа на данните от месечните пазарни доклади
на БНЕБ).
От представените данни може да се твърди, че без съществуването
на дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия и в случай,
че закупуването на въглеродни емисии се извършва със собствени средства, двете централи не биха могли да генерират приход единствено от
продажби на енергия на краткосрочните сегменти на организирания борсов пазар.
ТЕЦ „Марица-изток 2“
За да се осигури пазарен дял на ТЕЦ „Марица-изток 2“, в последните
три години на централата се налага задължителна производствена квота
чрез заповеди на министъра на енергетиката, въпреки че централата не
отговаря на ценовия критерий за участие на регулирания пазар [7,8] и въпреки възможността, предвидена в чл. 100 на ЗЕ общественият достав39

чик да покрива евентуален дефицит на регулирания пазар чрез покупки
на енергия по свободно договорени цени. Този механизъм съществува от
2018 г.
Този механизъм се налага в резултат на взето политическо решение [16], тъй като електроцентралата е държавна собственост. Задължителната производствена квота за регулирания пазар е на практика
основният начин да се осигури пазарен дял на ТЕЦ „Марица-изток 2“.
Това се илюстрира от показателите за продажбите на централата
за 2020 г. От продадени 3 197 546,8 MWh през годината, 3 044 746
MWh, или 95,2%, са реализирани на регулиран пазар, благодарение
на предоставената квота. Само 152 800,8 MWh (4,8%) са реализирани
на свободния пазар, от които 139 122,8 MWh са реализирани на сегмента „ден напред“, а останалите – на сегмента „в рамките на деня“
[17]. Съгласно решение № Ц-29/01.07.2020 г., разполагаемостта на
централата за производство на електроенергия е 7 416 175 MWh [8].
Това означава, че ТЕЦ „Марица-изток 2“ е реализирала само 43% от
възможното си електропроизводство. Нещо повече, продажбите на
свободен пазар са едва 2% от възможното електропроизводство на
централата, т.е. без квота за регулиран пазар, централата не би работила, тъй като възможностите за участие на краткосрочните сегменти
на свободния пазар са почти несъществуващи (при ценовите равнища за разглеждания период), а разходите за пуск на производствените съоръжения не биха оправдали активирането на централата в
подходящите от ценова гледна точка моменти (поради характера на
горивото и съоръженията, времето за пускане от студено състояние
е значително от гледна точка на динамиката на краткосрочните пазарни сегменти).
Ниската конкурентоспособност на централата на пазара се дължи на
високата цена на произвежданата електроенергия. За ценовия период
2020-21 г. изчислената от КЕВР продажна цена за ТЕЦ „Марица-изток
2“ е 135,95 лв./MWh [8], а цената за ценовия период 2021-22 г. се очаква
да бъде 210,33 лв./MWh [9]. За сравнение, годишната среднопретеглена
цена на пазарния сегмент „ден-напред“ на БНЕБ за 2020 г. е 81,66 лв./
MWh, a за периода януари – май 2021 г. е 109,86 лв./MWh. Тези цени са
изчислени въз основа на месечните доклади на БНЕБ. Основната причина за това са високите цени на квотите за въглеродни емисии, които
надвишават 50 EUR/tCO2 (Фигура 1).

40

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

Поради емисионния фактор на ТЕЦ „Марица-изток 2“ в частност, и
на централите на лигнитни въглища като цяло, 1 EUR/tCO2 повишение
на цената на квотите се отразява като 1,2 – 1,3 EUR/MWh повишение на
производствените разходи за електроенергия. Тенденцията на повишаване на цените на емисиите води до повишаване на относителния размер, изразен като дял от пазарната цена, на производствените разходи
на ТЕЦ, породени от заплащането за емисии, от около 20% до 60-70% за
периода 2016 – 2020 г. Същевременно темпът на нарастване на цените на
емисиите е много по-голям от темпа на нарастване на цените на електроенергията за периода 2016 – 2019 г. (съответно 4,7 пъти и 1,4 пъти) [11].
Всичко това обуславя неконкурентната позиция на централата, а
чрез налагането на производствени квоти, разходите за осигуряване на
пазарен дял на ТЕЦ „Марица-изток 2“ се прехвърлят изцяло върху потребителите. От гледна точка на минимизирането на разходите в системата,
по-рационално би било централата да не работи.
Тук, обаче, следва да се отчетат и редица други фактори като адекватност на системата, осигуряване на енергийна независимост и редица
социално-икономически съображения, които са извън обхвата на настоящия анализ.
Некомпенсирани разходи, формирани от ТЕЦ на лигнитни въглища
В Таблица 1 може да се види каква част от некомпенсираните разходи за трите централи се покрива от ФСЕС и каква част се покрива чрез
цена „задължения към обществото“. За годините, в които няма налични
данни за размера на перата, с които се покриват, те са изчислени по алгоритъма, представен в [10].
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Таблица 1. Покриване на некомпенсираните разходи на обществения
доставчик за ТЕЦ, изгарящи лигнитни въглища, чрез ЗкО и ФСЕС,
2015 – 2021 г. [3-8]
2015-16

ТЕЦ МИ1

ТЕЦ МИ2

ТЕЦ МИ3

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

Общо

226 241

314 765

317 527

341 146

400 724

378 880

ЗкО

182 927* 198 193* 210 694*

184 583*

224 212

258 302

ФСЕС

43 314*

116 572* 106 833*

156 563*

176 512

120 578

Общо

0

0

0

0

65 217

95 609

ЗкО

0

0

0

0

65 217

95 609

ФСЕС

0

0

0

0

0

0

Общо

107 046

170 429

168 878

207 170

300 933

233 830

ЗкО

86 552*

107 311* 112 058*

112 093*

168 377

159 415

ФСЕС

20 494*

63 118*

95 077*

132 556

74 415

56 820*

В Таблица 1 не са включени допълнителните плащания, които се правят от излишъка, натрупан във ФСЕС. Тъй като излишъкът във фонда се
натрупва в резултат на отклоняване на действителните приходи и разходи от прогнозните, може да се приеме, че тези плащания представляват корекция спрямо прогнозата, въз основа на която се изчислява цена
„задължения към обществото“, която се заплаща в действителност. По
този начин се избягва прехвърляне на тежести от неточни разчети между ценовите периоди.
Разпределението на общия размер на разходите, поети от фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и чрез цена „задължения към
обществото“, е показано графично и на Фигура 2.
От нея се вижда, че въпреки че до ценовия период 2019-20 г. компенсацията от ФСЕС нараства, все още основната част от допълнителните
разходи, генерирани от ТЕЦ на лигнитни въглища се поема чрез цена „задължения към обществото“. В последните два ценови периода общите
разходи се повишават значително поради включването на ТЕЦ „Марица-изток 2“ на регулирания пазар, въпреки обстоятелството, че не отговаря на ценовия критерий за това, както и поради нарастването на цените
на въглеродните емисии. Това повишава както общите разходи, така и
ограничава възможността за компенсация от ФСЕС. Нарастването на цените на емисиите води до общо нарастване на допълнителните разходи, а
ограниченията за разходване на средствата в бюджета на фонда водят и
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до значително нарастване на разходите, покрити чрез цена „задължения
към обществото“. За последния разгледан ценови период, тези разходи
надвишават 500 млн. лв.

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

От изложеното по-горе може да се види и неравнопоставеността
между ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ „Марица-изток 3“ от една страна и
ТЕЦ „Марица-изток 2“ от друга. И трите централи имат нарастващи разходи за емисии, с разликата, че в случая на ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ
„Марица-изток 3“ те се покриват от НЕК. От друга страна, разходите за
емисии на ТЕЦ „Марица-изток 2“ се покриват със собствени средства или
средства от едноличния собственик на капитала – БЕХ ЕАД, оформени
като заем [17].
Изводи
В резултат на анализа могат да се направят следните изводи:
• Без съществуването на дългосрочните договори за изкупуване на
електроенергия и в случай, че закупуването на въглеродни емисии се извършва със собствени средства, ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ „Марица-изток 3“ не биха могли да генерират приход единствено от продажби на
енергия на краткосрочните сегменти на организирания борсов пазар при
настоящите ценови равнища.
• За да се осигури пазарен дял на ТЕЦ „Марица-изток 2“, в последните
две години на централата се налага задължителна производствена квота
чрез заповеди на министъра на енергетиката. Този механизъм се налага
в резултат на взето политическо решение, тъй като електроцентралата
е държавна собственост, а без квота за регулиран пазар, централата не
би работила, тъй като възможностите й за участие на свободен пазар
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са почти несъществуващи при разгледаните ценови равнища. Анализът
красноречиво очертава неконкурентоспособността на ТЕЦ „Марица-изток 2“ поради повишаващите се цени на емисиите.
• Липсата на пълна либерализация на пазара дава предимство на
ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ „Марица-изток 3“, като същевременно изтласква от пазара ТЕЦ „Марица-изток 2“. За да не се допусне прекратяване на работата на държавната ТЕЦ се налага да й се осигурява квота
за регулирания пазар. Това вече става и в изпълнение на решение на
Народното събрание [16], въпреки че то е от 2020 г., а практиката с налагане на производствени квоти е от 2018 г.
Всички тези практики водят до постоянно прехвърляне на разходи и
поемане на финансовата тежест от страна на потребителите, които са
задължени да закупуват енергия на надпазарни цени, дори когато купуват електроенергията си от други източници (цена „задължения към
обществото“ се заплаща солидарно от всички крайни потребители, без
оглед на начина им на снабдяване с електроенергия).
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ГЕНЕЗИС НА допълнителниТЕ разходи
в електроенергийната система на българия:
веи и високоефективно комбинирано производство
Бетина Людмилова, Ивайло Найденов

origin of the additional costs in the bulgarian power
system: res and highly efficient co-generation
Betina Lyudmilova, Ivaylo Naydenov
In the past decade, the pricing on the Bulgarian electricity market has been
characterized by the additional price component of ‘obligations to society’.
This is a price that is charged to all market participants. It is included in the
regulated electricity prices and is paid as an additional component by the
end-users on the free market segment. This price is calculated annually by the
national regulatory authority and is a means to compensate for the additional
non-market costs. The present paper examines the additional costs, arising
from RES and highly efficient co-generation’s market participation.
Входни данни и постановка на задачата
Настоящият доклад цели да анализира генезиса на допълнителните разходи, възникнали в електроенергийната система на страната и
заплащани от фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и потребителите чрез цена „задължения към обществото“. В настоящата
статия е разгледана ролята на ВЕИ и заводските и топлофикационни
централи с мощности за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ВЕКП), а участието на ТЕЦ, изгарящи лигнитни въглища, е анализирано в [19], където е описана и общата постановка на
задачата.
Възобновяеми енергийни източници
До 2013 г. се бележи значителен ръст на въвеждането на нови ВЕИ
инсталации в България, като пикът в инсталираните слънчеви и вятърни
мощности e към 2012 г. и може да се види на Фигура 1 и Фигура 2. По
данни на ЕСО към 2020 г. в страната има 701 MW инсталирани вятърни
мощности, 1121 MW слънчеви мощности и 79 MW електроцентрали на
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биомаса [8]. На Таблица 1 са представени данни за ВЕИ производството,
както и за цялото брутно електропроизводство и потребление в страната.
Таблица 1. ВЕИ производство, брутно електропроизводство и електропотребление в България, MWh, 2016 – 2020 г. [4-8]
2016

2017

2018

2019

2020

ВЕИ

3 115 041

3 283 147

3 060 198

3 094 575

3 305 882

Брутно
електропроизводство

45 214 850

45 614 010

46 901 809

44 287 036

40 880 993

Брутно
електропотребление

38 796 268

40 094 290

39 057 205

38 443 355

37 442 940

От представените данни в Таблица 1 се вижда, че електропроизводството от ВЕИ мощности в страната не нараства значително, като колебанията в годишен аспект се дължат на зависимостта на производството
от ВЕИ от климатичните условия. Това обуславя и обстоятелството, че
размерът на некомпенсираните разходи на НЕК за изкупуване на тази
енергия следва да остава сравнително непроменен. Това е така в действителност, като се потвърждава от данните в Таблица 2.
Таблица 2. ВЕИ производство спрямо некомпенсирани разходи
2019

2020

Електропроизводство, MWh

2016

3 115 041 3 283 147 3 060 198

2017

3 094 575

3 305 882

Некомпенсирани разходи,
хил. лв. [18]

761 737

737 670

734 539

769 237

2018

796 691

По-пълен анализ на развитието на размера на доплащанията за ВЕИ
може да се направи чрез изследване на плановете за развитие и действителното развитие на технологиите с най-голям дял в новоинсталираните ВЕИ мощности през последното десетилетие – фотоволтаичните и
вятърните електроцентрали.
На Фигура 1 и Фигура 2 са представени плановете за развитие на
инсталираните мощности, чрез представяне на индикативните криви на
развитие от Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници [20] за фотоволтаичните и вятърните централи в България, като са сравнени с действителното развитие на инсталираните мощности на тези технологии.
Данните за построяване на индикативните криви на развитие за фотоволтаичните и вятърните централи, представени на Фигура 1 и Фигура
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2, са взети от Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници [20], а данните за построяването на кривите на действителното развитие са от АУЕР, КЕВР и ЕСО [1,3,7,8,12-16].
Графиките очертават съвършено различни траектории на развитие
на двете технологии, като това е породено от началните ценови равнища,
както и от бързината, с която отделните проекти успяват да се присъединят към електроенергийната система.

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

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

Националният план за действие за енергията от възобновяеми източници предвижда инсталираната мощност на фотоволтаичните централи да
нарастне от 16 MW през 2010 г. до 303 MW през 2020 г. В действителност,
през 2011 г. са инсталирани 199 MW, които нарастват скокообразно на
810 MW през 2012 г. и 1029 MW през 2013 г. Тогава са наложени сериозни ограничения за присъединяване на големи ВЕИ проекти, включително
фотоволтаични централи, като остават изключения за няколко категории
покривни ФЕЦ с инсталирана мощност до 200 kWp [10]. Основният стимул
е високата изкупна цена на електроенергията от ФЕЦ, която през 2010 г.
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е между 728,29 лв./MWh и 792,89 лв./MWh [20], което е около 10 пъти над
пазарните цени към онзи момент. Неконтролируемото навлизане на ФЕЦ с
високи изкупни цени е основната причина за резкия скок в некомпенсираните разходи на обществения доставчик. Това обяснява големият дял на
компонентата за ВЕИ в цена „задължения към обществото“ [18] и е една
от причините за структурирането на ФСЕС. Неговата цел на практика е да
покрива допълнителните разходи в системата без да се позволява на цена
„задължения към обществото“ да нараства неконтролируемо, както и да се
избегне нарастването на тарифния дефицит в НЕК.
Като доказателство може да се приведе и статистика от 2014 г., актуална към онзи момент: ФЕЦ имат дял от 4,03% в електропроизводството
за регулиран пазар, но са основният генератор на разходи за потребителите с дял от 23,43% в среднопретеглената миксова цена за регулирания
пазар. Като контраст – ЯЕЦ има участие от 30,58% в електропроизводството и 4,81% дял в миксовата цена [2].
Картината за ВяЕЦ е по-различна. От Фигура 2 се вижда, че в началото на периода вятърните електроцентрали също изпреварват темповете на развитие, заложени в индикативната крива, но не с такава разлика
както ФЕЦ. От друга страна, ограничаването на присъединяването на
големи ВЕИ спира развитието и на ВяЕЦ на нива от около 700 MW. Причината ръстът на ВяЕЦ да не е съизмерим с ръста на ФЕЦ е по-малкият
стимул – към 2010 г. изкупната цена на електроенергията е между 148,79
лв./MWh и 190,59 лв./MWh [20]. Същевременно и дисбалансът в разходите, породен от вятърните централи е много по-малък от този от ФЕЦ –
при участие в енергийния микс за регулиран пазар през 2014 г. от 4,27%,
приносът към миксовата цена на електроенергията е 8% [2].
И към настоящия момент размерът на некомпенсираните разходи за
ВЕИ остава сравнително постоянен, тъй като инсталираната им мощност
на практика не се е изменила съществено от 2013 г. насам. Въпреки това,
видно от данните, представени в [18], размерът на компонентата за ВЕИ
намалява. Това се дължи на нарастващата роля на ФСЕС в покриването
на тези разходи. Това обстоятелство е илюстрирано на Фигура 3.
Поради това, може да се твърди, че към момента българските потребители все още заплащат значителни средства за вече присъединените
ВЕИ мощности, които имат ограничен принос към електропроизводството
в страната (към 2020 г. ФЕЦ имат дял от 8,8% в инсталираната мощност, но
3,6% в електропроизводството, а ВяЕЦ – 5,5% дял в инсталираната мощност и 3,6% в електропроизводството [8]), поради ниската използваемост
на инсталираната им мощност. Същевременно за ценовия период 2019-20
г. тежестта им в пълния размер на некомпенсираните разходи е 40,8% [18].
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Гореизложеното поставя под въпрос ефективността на възприетия в
миналото модел за насърчаване на развитието на електропроизводството от ВЕИ в страната.

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

Същевременно, видно от Фигура 1, от 2019 г. се наблюдава възобновен ръст на инсталираните мощности от ФЕЦ. С оглед на неизменността
на некомпенсираните разходи за ВЕИ, може да се заключи, че тези нови
мощности реализират производството си по пазарни цени. Следователно, поне за нови големи ФЕЦ вече не е нужно да се прилагат стимули във
вид на преференциални тарифи.
Високоефективно комбинирано производство (ВЕКП)
Комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия,
по-известно като ко-генерация, представлява едновременно производство на топлинна енергия с топлоносител пара и/или гореща вода и
електрическа енергия. Характерното за този тип производство е, че основният продукт е топлинната енергия, използвана за промишлени или
топлофикационни нужди. Ако комбинираното производство на топлинна
и електрическа енергия отговаря на определени условия за ефективност,
то се нарича „високоефективно“ и се насърчава чрез преференциални
изкупни цени на електроенергията [9]. Дали електроенергията е произведена по високоефективен способ се удостоверява от КЕВР, за което се
издават съответните сертификати за произход. Издадените сертификати
се вписват в регистър [17].
За периода 2015 – 2020 г., съгласно регистъра на КЕВР, централите
с високоефективно комбинирано производство произвеждат между 2,7
50

ТWh и 3,6 ТWh (между 7% и 9% от електропроизводството в страната).
Данните за производството са обобщени в Таблица 3. Основната част
от произведената електрическа енергия, подлeжаща на изкупуване по
преференциални цени, е от топлофикационни дружества (91,8% за 2020
г. [17]). Останалото е от заводски централи, отпускащи топлинна енергия
на предприятия за технологични процеси.
За високоефективната електроенергия на тези централи се заплаща
по преференциални тарифи (чл. 33а от ЗЕ [9]), като некомпенсираните
разходи за тях представляват разликата между пазарната и преференциалната цена, аналогично на случаите с ВЕИ и централите с дългосрочни
договори. Също аналогично тези допълнителни разходи за системата се
покриват чрез цена „Задължения към обществото“ и плащания от ФСЕС.
Таблица 3. Производство на електроенергия от ВЕКП, 2015 - 2020 г., MWh [17]

Производство

2015

2016

2 933 247

3 222 152 2 286 320 3 588 783

2017†

2018

2019

2020

3 536 930

2 693 146

†за 2017 г. в регистъра на КЕВР са налични данни за производството
за 9 месеца
Размерът на некомпенсираните разходи, произтичащи от преференциалните изкупни цени за електроенергия от високоефективно комбинирано производство и разпределението на плащанията между фонд
„Сигурност на електроенергийната система“ и цена „задължения към обществото“ са илюстрирани на Фигура 4.

Фигура 4. Некомпенсирани разходи за ВЕКП и покриването им чрез ФСЕС и
цена „задължения към обществото“, по данни от [18]
За разгледания период некомпенсираните разходи за ВЕКП се изменят между 250 млн. и 300 млн. лв. годишно. Размерът се изменя в зави-
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симост от издадените сертификати за произход на електрическа енергия
от високоефективно комбинирано производство, цените на емисиите
въглероден диоксид, природния газ, както и от обхвата на инсталациите, за които се определят премии. С годините прагът на електрическата
мощност на когенерациите, за които КЕВР определя размер на премията,
заплащан от ФСЕС е свален от 4 MW на 500 kW [9]. Забелязва се и тенденция за нарастване на компенсацията от ФСЕС за сметка на плащанията от цена „задължения към обществото“. Тенденцията не е толкова
ясно изразена както при ВЕИ, тъй като има ограничения за разходването
на средствата, постъпили във ФСЕС от продажба на квоти. Тези ограничения са регламентирани в чл. 57 на Закона за ограничаване на изменението на климата [11].
ВЕКП: кръстосано субсидиране между пазарите на топлинна и електрическа енергия
По-голямата част от предприятията, които получават заплащане
по преференциални тарифи за ВЕКП, са топлофикационни дружества. От друга страна, тези топлофикационни дружества продават
топлинната си енергия по регулирани цени на топлофицираните домакинства, т.е. на клиенти на регулирания електроенергиен пазар.
На практика се получава следното. Некомпенсираните разходи за
електрическа енергия от топлофикационните дружества се заплащат
чрез цена „задължения към обществото“ и средства от ФСЕС, т.е. от
всички потребители на електрическа енергия. Същевременно, основният продукт на топлофикациите – топлинната енергия, се продава по
регулирани цени, а чрез продажбата на електроенергия се получават
гарантирани приходи. Това оставя възможност на регулатора да съобрази приходите от продажба на електрическа енергия по преференциални цени при определянето на регулираната тарифа за топлинна
енергия.
От това може да се направи изводът, че гореописаната процедура
дава възможност за кръстосано субсидиране на ползвателите на топлинна енергия от топлофикационните дружества от страна на всички
електроенергийни консуматори. В случая на топлофицираните битови потребители може да се получи двойна защита, тъй като те ползват снабдяване с топлинна и електрическа енергия по регулирани цени.
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Изводи
В резултат на анализа могат да се направят следните изводи:
• Неконтролируемото навлизане на ФЕЦ с високи изкупни цени е основната причина за резкия скок в некомпенсираните разходи на обществения доставчик. Това обяснява големият дял на компонента за ВЕИ в
цена „задължения към обществото“.
• И към настоящия момент размерът на некомпенсираните разходи
за ВЕИ остава сравнително постоянен, тъй като инсталираната им мощност на практика не се е изменила съществено от 2013 г. насам. Въпреки
това размерът на компонента за ВЕИ намалява. Това се дължи на нарастващата роля на ФСЕС в покриването на тези разходи, а новоизгражданите фотоволтаични централи не се ползват от преференциални тарифи.
• Може да се твърди, че към момента българските потребители все
още заплащат значителни средства за вече присъединените ВЕИ мощности, които имат ограничен принос към електропроизводството в страната, но са с основен принос към некомпенсираните разходи (около 40%).
Това поставя под въпрос ефективността на първоначално възприетия
модел за насърчаване на развитието на електропроизводството от ВЕИ
в страната.
• Начинът на съвместно прилагане на преференциални тарифи за
изкупуване на електроенергията от топлофикационните централи с едновременно прилагане на регулирани цени за топлинна и електрическа
енергия за домакинствата дава възможност за крос-субсидиране на
топлофицираните битови потребители от страна на всички електроенергийни консуматори.
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тъмните спредове на електроенергийния пазар в
българия като показател за действителните пазарни
позиции на тец на лигнитни въглища
Ивайло Найденов
dark spreads on the bulgarian power market as AN
indicator for lignite-fired tpps’ real market position
Ivaylo Naydenov
The lignite-fired power plants are a major contributor to Bulgaria’s electricity
generation. Moreover, they are the only power generators that utilize a local
energy source, barring nuclear fuel – the low-quality lignite from “Maritsa-iztok” open pit mines. The present paper examines the dark spreads and the
clean dark spreads on the regulated and free market segments of the Bulgarian power system’s three major lignite-fired power plants and uses them
as a metric to assess the power plants’ real market position. This analysis
gains importance with the increasing CO2 prices as a means to investigate lignite-fired power plants’ competitiveness. To the extent of the author’s knowledge, this is first-of-a-kind public analysis on the matter in Bulgaria.
Искров, тъмен и кварков спред
Искровият спред (spark spread) се дефинира като теоретичния брутен
марж между пазарната цена на електроенергията, произведена от газова ТЕЦ, и горивните разходи, приведени към единица произведена електроенергия. Всички останали разходи (капиталови, експлоатационни,
финансови и др.), както и печалбата, следва да се покрият от този спред.
Спредът характеризира пазарната позиция на конкретната електроцентрала, най-вече конкурентоспособността й, спрямо ценовите равнища на
електроенергията и горивата [38,39,41,46].
Аналогично на искровия спред са дефинирани и тъмен спред (dark
spread) за въглищни ТЕЦ и кварков спред (quark spread) за ЯЕЦ. Наименованията на тези показатели са жаргонни, тъй като са дефинирани за пръв
път от търговци на електрическа енергия. С навлизането на търговията
с емисии на парникови газове са дефинирани и т. нар. чист искров спред
(clean spark spread) и чист тъмен спред (clean dark spread), които показват
какъв е маржът, от който следва да се покрият останалите разходи на ТЕЦ
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и да се генерира печалба след заплащането на горивото и емисиите [43-45].
Тъмният спред се определя като [37,38,42,43,46]:
Р
(1)
DS = PE S лв. / MWh
u
където: РЕ – цена на активната електрическа енергия, лв./MWh, РС –
цена на въглищата, лв./t натурално гориво; ηц – брутен термодинамичен
к.п.д. на електроцентралата.
Чистият тъмен спред, съответно, е:
Р
(2)
CDS = PE C PCO2EF, лв. / MWh
u
където: РСО2 – цена на разрешителните за емисии въглероден диоксид, лв./tCO2, EF – емисионен фактор на електроцентралата, tCO2/MWh.
Когато е известен специфичният раход на натурално гориво, зависимости (1) и (2) могат да се запишат като:
DS = PE PC b, лв. / MWh

(3)

CDS = PE PC b PCO2 EF, лв. / MWh

(4)

където: b – специфичен разход на натурално гориво, t/MWh.
В случаите, когато въглищата са вносни или се транспортират на
големи разстояния, в цената им следва да се включат и транспортните
разходи за горивото [42]. За въглищата от басейна „Марица-изток“ тези
разходи могат да бъдат пренебрегнати, тъй като доставката се извършва
в непосредствена близост до рудниците.
Цели и постановка на задачата
Настоящият доклад цели да анализира изменението на действителната пазарна позиция на топлоелектрическите централи в електроенергийната система на България за периода 01.2016 – 06.2021 г.
Фокусът пада върху кондензационните централи от басейна „Марица-изток“. Другите две големи кондензационни централи в българската
електроенергийна система, изгарящи органични горива – ТЕЦ „Бобов
дол“ и ТЕЦ „Варна“, не са разгледани поради следните причини:
1. За разглеждания период ТЕЦ „Бобов дол“ използва различни по
вид и топлотворна способност горива (виж напр. [28]), като няма налични достатъчно обществено достъпни данни за достоверно определяне на
разхода на гориво и цената му, приведена на тон натурално гориво. След
като горивните разходи не могат да бъдат достоверно определени, пре56

смятането на тъмния спред става безпредметно;
2. В значителна част от разглеждания период ТЕЦ „Варна“ не работи,
като три енергийни блока са изведени от експлоатация [10], а горивната
база е подменена от вносни антрацитни въглища на природен газ [14].
Липсват и обществено достъпни данни, позволяващи понастоящем да се
определи разходът на гориво.
Останалите ТЕЦ в страната, изгарящи въглища и други органични
горива, са заводски и топлофикационни електроцентрали, при които методът на спредовете не би дал цялостна информация за конкурентната
позиция, тъй като не отчита продажбите на топлинна енергия по регулирани цени.
Изчисляването на тъмния спред и чистия тъмен спред ще позволи да
се определи относителната моментна конкурентоспособност на съответните електроцентрали и ще позволи да се определи пряко ефектът на нарастващите разходи за въглеродни емисии върху пазарните им позиции.
По този начин ще се допълнят предходни анализи на конкурентоспособността на ТЕЦ [27].
За трите електроцентрали са определени тъмният спред и чистият
тъмен спред за участие на свободен и регулиран пазарен сегмент.
Въпреки че методът на спредовете е широко използван за анализ
на пазарните позиции на различните електроцентрали, няма публикувани
такива анализи за централите у нас. В условията на нарастващи разходи
за емисии въглероден диоксид, този анализ би дал бързи и точни данни за позициите на конкретна електроцентрала, дори на даден енергиен
блок, като би бил полезно допълнение към всеки анализ на икономическите позиции на ТЕЦ в ЕЕС.
Входни данни и допускания
От гледна точка на анализа, улеснение представлява обстоятелството, че трите разгледани електроцентрали ползват една и съща горивна
база – нискокачествени лигнитни въглища от басейна „Марица-изток“.
Приета е обща цена на горивото за трите електроцентрали от 77 лв./т.у.г.
(в сила от 01.07.2014 г.) [23-25]. Цената е приведена към цена на тон натурално гориво по следната зависимост:
Q
РC = PУГ НГ лв. / t
(5)
QУГ
където: РС – цена на въглищата, лв./t натурално гориво, РУГ – цена на
условното гориво, лв./т.у.г., QНГ – топлотворна способност на натуралното
гориво, QУГ – топлотворна способност на условното гориво.
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Топлотворната способност на добиваните в мини „Марица-изток“ лигнитни въглища е 1550 – 1650 kcal/kg [23-25]. При топлотворна способност
на условното гориво от 7000 kcal/kg, цената на лигнитните въглища за
тон натурално гориво е взета от докладите за дейността на „Мини Марица-изток“ ЕАД, като е повторно определена съгласно зависимост (5). За
2020 г. е използвана калоричността на въглищата за първото полугодие
(1664 kcal/kg), тъй като е наличен само междинен доклад за дейността на
дружеството [26]. Поради липса на данни за 2021 г., за периода януари –
юни 2021 г. е приета средноаритметичната стойност на горната и долната
граница на топлотворната способност – 1600 kcal/kg. Тази стойност вероятно е подценена, но влиянието й върху крайния резултат е относително
малко. Използваните данни за качеството и цената на лигнитните въглища са обобщени на Фигура 1.

Фигура 1. Топлотворна способност и цена на лигнитните въглища

Данните за цените на електрическата енергия са:
• за свободния пазарен сегмент – съответните среднопретеглени
месечни цени на пазарния сегмент „ден-напред“ на електроенергийната
борса, изчислени по данни за часовите цени и количества на „Българска
независима енергийна борса“ (БНЕБ) (Фигура 2) [1];
• за регулирания пазарен сегмент – съответните ценови равнища, изчислени от КЕВР, по които общественият доставчик изкупува енергията
на трите електроцентрали за снабдяване на регулирания пазар (Фигура
3) [8,9,11-13,15].
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Фигура 2. Среднопретеглени месечни цени на електроенергията на пазарен
сегмент „ден-напред“ за периода 01.2016 – 06.2021, лв./MWh, пресметнати
по данни от [1]

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

Фигура 3. Цени, по които общественият доставчик изкупува електроенергията, произведена от трите електроцентрали за периода 01.2016 – 06.2021,
лв./MWh [8,9,11-13,15]

Годишните специфични разходи на натурално гориво (Таблица 1) са
определени въз основа на данни за електропроизводството и консумацията на въглища от годишните отчети пред ИАОС [2-6,16-20,30,32,3459

36], като са пресметнати среднопретеглените годишни стойности. За
ТЕЦ „Марица-изток 2“ са използвани и данни за електропроизводството,
обявени в годишните доклади за дейността за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.
[29,31,33]. За 2021 г. са използвани изчислените среднопретеглени стойности за периода 2016 – 2020 г.
Таблица 1. Специфичен среднопретеглен годишен разход на натурално гориво, t/MWh

ТЕЦ МИ1
ТЕЦ МИ2
ТЕЦ МИ3

2016
t/MWh
1,665
1,675
1,557

2017
t/MWh
1,751
1,622
1,568

2018
t/MWh
1,735
1,592
1,524

2019
t/MWh
1,706
1,593
1,505

2020
t/MWh
1,751
1,588
1,531

2021
t/MWh
1,722
1,618
1,536

Използваните емисионни фактори за ТЕЦ „Марица-изток 1“ и ТЕЦ
„Марица-изток 3“ са тези, публикувани в годишните отчети пред ИАОС
[2-6,16-20]. Същото се отнася и за стойностите за емисионния фактор на
ТЕЦ „Марица-изток 2“ за 2019 г. и 2020 г. [35,36]. Емисионните фактори
на ТЕЦ „Марица-изток 2“ за периода 2016 – 2018 г. са изчислени въз основа на данни от отчетите пред ИАОС и годишните доклади за дейността
[29-36]. Поради липса на достатъчно данни за пресмятане на среднопретеглени стойности за 2021 г. са използвани средноаритметичните стойности за периода 2016 - 2020 г. Стойностите на емисионните фактори са
обобщени в Таблица 2.
Таблица 2. Емисионни фактори (2016 – 2021), tCO2/MWh
2016

2017

2018

2019

2020

2021

tСО2/MWh

tСО2/MWh

tСО2/MWh

tСО2/MWh

tСО2/MWh

tСО2/MWh

ТЕЦ МИ1

1,282

1,350

1,354

1,347

1,375

1,341

ТЕЦ МИ2

1,174

1,181

1,126

1,172

1,124

1,155

ТЕЦ МИ3

1,131

1,132

1,107

1,094

1,117

1,116

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

Спредове спрямо пазарните цени
Въз основа на данните, обобщени в Таблица 1 и Таблица 2, както и
показани на Фигура 2, Фигура 3 и Фигура 4, са изчислени тъмните спредове (съгласно зависимост (3)) и чистите тъмни спредове (съгласно зависимост (4)) за разглеждания период.
На Фигура 5 са показани получените стойности за тъмните спредове
на трите електроцентрали спрямо цените на пазарен сегмент „ден-напред“.

Фигура 5. Изчислени стойности на тъмните спредове спрямо ценовите нива
на сегмент „ден-напред“, лв./MWh
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Наблюдава се голяма сходимост на резултатите за тъмните спредове на трите електроцентрали, тъй като ценовият сигнал на краткосрочния сегмент „ден-напред“ е еднакъв за всички пазарни участници (всеки
продава на постигнатата часова равновесна цена), а приетата цена на
горивото е еднаква и за трите централи. Така, единствената слабо забележима разлика в спредовете произтича от разликите в специфичния
разход на гориво. Както се вижда от фигурата, тези разлики са сравнително малки. При сравнение с Фигура 2 се вижда, че между тъмния
спред и цената на електроенергията на практика има пълна сходимост,
като кривите на Фигура 5 и кривата на Фигура 2 са отместени една от
друга със стойността на специфичния разход на гориво. Това е видно и
от линейния характер на зависимост (3) като стойностите на използваните коефициенти РЕ и РС са еднакви и за трите централи за съответните
периоди.
Така получените стойности за тъмните спредове могат да се използват като база за сравнение и определяне на действителната пазарна
позиция на разглежданите електроцентрали, защото описват „идеалния
случай“ – продажба изцяло на пазарни цени (100% либерализиран пазар)
и без заплащане на квоти въглеродни емисии.
Следващата стъпка от анализа предполага да се определят чистите тъмни спредове, които вземат предвид и разходите за закупуване на въглеродни емисии. Резултатите са показани графично на
Фигура 6.
Тенденцията, изобразена на Фигура 6, е противоположна на тази,
показана на Фигура 5. Чистите тъмни спредове трайно, макар и не постоянно, попадат в отрицателната част на графиката от януари 2019 г.
насам. Признаци за отрицателното икономическо влияние на цените на
емисиите въглероден диоксид (ако се приеме, че са закупувани по текущи
цени) се проявяват още от началото на 2018 г. Този сигнал е притъпен от
шиповия ръст на цените на електроенергията в зимните месеци в края на
2018 г. и началото на 2019 г.
В сравнение със стойностите на тъмния спред, при чистия тъмен
спред се наблюдава известна дивергенция между електроцентралите,
което се дължи на разликите в емисионните фактори (Таблица 2). Така,
централите с по-висок емисионен фактор са принудени да заплащат повече за емисии на единица произведена продукция, което се отразява
пряко на стойността на чистия тъмен спред.
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Фигура 6. Изчислени стойности на чистите тъмни спредове спрямо ценовите нива на сегмент „ден-напред“, лв./MWh

В крайна сметка, в значителна част от разглеждания период, централите на лигнитни въглища са неконкурентоспособни спрямо текущата
пазарна конюнктура като работят на загуба спрямо пазарните равнища.
Това е пряк резултат от нарастването на цените на въглеродния диоксид
на европейските борсови пазари и показва недвусмислено загубата на
конкурентоспособност, пряко породена от необходимостта от закупуване
на емисии. Това се потвърждава от обстоятелството, че тъмните спредове отбелязват силна растяща позиция, а чистите тъмни спредове заемат
преимуществено отрицателни стойности през втората половина на разглеждания период.
Спредове спрямо регулираните цени
Разгледаните дотук спредове се отнасят за случаите, в които електроцентралите на лигнитни въглища реализират електроенергията си
на пазарни цени. Общият случай, обаче, не е такъв [21,22], което налага
да се разгледат и спредовете, генерирани при продажби на регулирани цени. Това ще позволи и разграничаване на конкурентоспособността,
произтичаща от участието на свободен и регулиран пазар, в случай че
дадена централа реализира продажби едновременно и на двата сегмента. Изменението на цените, в които има включена и определена норма
на възвръщаемост (т.е. стойността на спреда е подценена), по които общественият доставчик закупува електроенергия от кондензационните
централи на лигнитни въглища за нуждите на регулирания пазар, е илюстрирано на Фигура 3.
Отново са приложени зависимости (3) и (4) като е използвана съот63

ветната определена от КЕВР цена. Резултатите за тъмните спредове и
чистите тъмни спредове са представени на Фигура 7 и Фигура 8.
От резултатите, показани на Фигура 7, се вижда, че тъмният спред и
при регулирани цени е правопропорционален на ценовите равнища, така
както е и при идеализирания случай, приет за базов сценарий, разглеждащ размера на тъмните спредове спрямо борсовите цени. Съществената разлика в изкупните цени на трите централи определя и разликата в
големината на спредовете. Съществено обстоятелство е, че централата
с най-нисък спред по пазарни нива е с най-висок спред спрямо регулираните цени, като това се дължи изцяло на разликите в ценовите равнища, докато разликите в спредовете по борсови цени произтича изцяло от
технологичната ефективност на съответната инсталация, изразена чрез
специфичния разход на гориво.
Тези разлики произтичат изцяло от текущата пазарна структура и
различните позиции в нея, заемани от разглежданите електроцентрали.
Те са представени и анализирани в [21,22].

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

Фигура 8. Изчислени стойности на чистите тъмни спредове спрямо цените,
по които купува общественият доставчик, лв./MWh
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При анализа на чистите тъмни спредове (Фигура 8) отново се вижда
рязката загуба на конкурентоспособност, дори по регулирани цени, дължаща се на нарастващите цени на електроенергията. Една от централите (ТЕЦ „Марица-изток 2“) дори постига отрицателна стойност на чистия
тъмен спред в някои времеви интервали. Може да се направи зкалючението, че освен цените на емисиите, ценообразуването и структурата на
пазара също влияят значително на конкурентната позиция на конкретна
електроцентрала.
От друга страна, без значение дали и колко от енергията на която
и електроцентрала намира пазарна реализация на регулирания пазар,
действителната пазарна позиция и действителния измерител на конкурентоспособността следва да бъде размерът на чистия тъмен спред, изчислен спрямо борсовите цени.
Разгледаните тенденции показват моментната конкурентоспособност на ТЕЦ и могат да бъдат обърнати при рязка смяна на пазарната
конюнктура, например при ръст на цените на електрическата енергия с
темп, превишаващ скоростта на нарастване на цените на емисиите, както
и при срив на цените на емисиите.
Заключение
Анализирани са действителните пазарни позиции на кондензационните централи на лигнитни въглища в България по метода на тъмните спредове. Резултатите красноречиво показват загубата на конкурентоспособност на ТЕЦ на лигнитни въглища от нарастващите цени на емисиите
въглероден диоксид. Така, настоящите резултати подкрепят изводите и
от предходни анализи [27]. Следва да се отбележи, че размерът на спредовете е силно обусловен от динамиката на пазарите на електроенергия
и емисии (няма пазар на лигнитни въглища), като при резки флуктуации
наблюдаваните тенденции могат да се задълбочат или да се обърнат.
Анализът на спредовете спрямо регулираните цени сочи към структурни проблеми в националния пазарен модел, които са изследвани
по-задълбочено в [22]. Така, анализът по метода на тъмните спредове
и анализът на допълните разходи в ЕЕС на България могат да послужат
като обща основа за по-нататъшно изследване на структурните проблеми
на българския електроенергиен пазар.
Възможно преходно решение, гарантиращо равнопоставеност на пазарните участници и същевременно разходоориентирано ценообразуване
за критични електропроизводствени мощности, до извършването на дългосрочни и устойчиви структурни реформи на пазара, би могло да бъде
65

ускорената пълна либерализация на пазара с едновременното въвеждане на т.нар. „механизъм за капацитет“.
Източници:
[1] БНЕБ (2021) DAM Historical Data, [https://ibex.bg/dam-history.php]
[2] Ей И Ес-3С Марица-изток 1 ЕООД (2017) Годишен доклад за 2016 г.
за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно
разрешително, Гълъбово
[3] Ей И Ес-3С Марица-изток 1 ЕООД (2018) Годишен доклад за 2017 г.
за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно
разрешително, Гълъбово
[4] Ей И Ес-3С Марица-изток 1 ЕООД (2019) Годишен доклад за 2018 г.
за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно
разрешително, Гълъбово
[5] Ей И Ес-3С Марица-изток 1 ЕООД (2020) Годишен доклад за 2019 г.
за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно
разрешително, Гълъбово
[6] Ей И Ес-3С Марица-изток 1 ЕООД (2021) Годишен доклад за 2020 г.
за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно
разрешително, Гълъбово
[7] ЗАКОН за изменение и допълнение на закона за енергетиката, обн.
ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г.
[8] КЕВР (2015) Решение №Ц-27/31.07.2015 г.
[9] КЕВР (2016) Решение №Ц-19/30.06.2016 г.
[10] КЕВР (2017) Решение №И1-Л-086/05.09.2017 г.
[11] КЕВР (2017) Решение №Ц-19/01.07.2017 г.
[12] КЕВР (2018) Решение №Ц-11/01.07.2018 г.
[13] КЕВР (2019) Решение №Ц-19/01.07.2019 г.
[14] КЕВР (2020) Решение №И2-Л-086/02.07.2020 г.
[15] КЕВР (2020) Решение №Ц-29/01.07.2020 г.
[16] КонтурГлобал Марица-изток 3 АД (2017) Годишен доклад за 2016 г.
за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно
разрешително, С.
[17] КонтурГлобал Марица-изток 3 АД (2018) Годишен доклад за 2017 г.
за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно
разрешително, С.
[18] КонтурГлобал Марица-изток 3 АД (2019) Годишен доклад за 2018 г.
за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно
разрешително, С.
66

[19] КонтурГлобал Марица-изток 3 АД (2020) Годишен доклад за 2019 г.
за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно
разрешително, С.
[20] КонтурГлобал Марица-изток 3 АД (2021) Годишен доклад за 2020 г.
за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно
разрешително, С.
[21] Людмилова, Б. (2021) Развитие и функциониране на модела на пазара на електрическа енергия в България, В: Сборник „Енергиен форум
2021“ (под печат)
[22] Людмилова, Б., И. Найденов (2021) Генезис на допълнителните разходи в електроенергийната система на България: ТЕЦ на лигнитни
въглища, В: Сборник „Енергиен форум 2021“ (под печат)
[23] Мини Марица-изток ЕАД (2017) Годишен доклад за дейността за 2017
г., Раднево
[24] Мини Марица-изток ЕАД (2018) Годишен доклад за дейността за 2018
г., Раднево
[25] Мини Марица-изток ЕАД (2019) Годишен доклад за дейността за 2019
г., Раднево
[26] Мини Марица-изток ЕАД (2020) Междинен годишен доклад за дейността за 2020 г., Раднево
[27] Найденов, И. (2020) Влияние на разходите за емисии въглероден
диоксид върху конкурентоспособността на ТЕЦ и потребителите, В:
Сборник „Енергиен форум 2020“, 223–228
[28] ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД (2020) Годишен доклад за 2019 г. за изпълнение
на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително,
Големо село
[29] ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД (2016) Годишен доклад за дейността за
2016 г., Ковачево
[30] ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД (2017) Годишен доклад за 2016 г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, Ковачево
[31] ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД (2017) Годишен доклад за дейността за
2017 г., Ковачево
[32] ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД (2018) Годишен доклад за 2017 г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, Ковачево
[33] ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД (2018) Годишен доклад за дейността за
2018 г., Ковачево
[34] ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД (2019) Годишен доклад за 2018 г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разреши67

телно, Ковачево
[35] ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД (2020) Годишен доклад за 2019 г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, Ковачево
[36] ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД (2021) Годишен доклад за 2020 г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, Ковачево
[37] Abadie, L.M. (2021) Current expectations and actual values for the clean
spark spread: The case of Spain in the Covid-19 crisis, Journal of Cleaner
Production 285, 124842, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124842
[38] Abadie, L.M. (2021) Energy Market Prices in Times of COVID-19: The
Case of Electricity and Natural Gas in Spain, Energies 14, 1632, https://doi.
org/10.3390/en14061632
[39] Alberola, E., J. Chevallier, B. Chèze (2008) Price drivers and structural
breaks in European carbon prices 2005–2007, Energy Policy 36, 787-797
[40] EEX (2021) EUA Emission Spot Primary Market Auction Report, [https://
www.eex.com/en/market-data/environmental-markets/eua-primaryauction-spot-download]
[41] EIA (2013) An introduction to spark spreads, [https://www.eia.gov/
todayinenergy/detail.php?id=9911], достъпено на 17.07.2021 г.
[42] EIA (2013) Dark spreads measure returns over fuel costs of coal-fired
generation, [https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=10051], достъпено на 17.07.2021 г.
[43] Hentschel, J., U. Babić, H. Spliethoff (2016) A parametric approach for the
valuation of power plant flexibility options, Energy Reports 2, 40-47, http://
dx.doi.org/10.1016/j.egyr.2016.03.002
[44] Martínez, B., H. Torró (2018) Hedging spark spread risk with futures, Energy
Policy 113, 731-746
[45] Spodniak, P., V. Bertsch (2017) Determinants of power spreads in electricity
futures markets: A multinational analysis, ESRI Working Paper, No. 580,
The Economic and Social Research Institute (ESRI), Dublin
[46] Tendances Carbone (2007) Méthodologie, Version 2, Bulletin mensuel du
marché européen du CO2
Автор:
д-р инж. Ивайло Найденов, член на УС, Научно-технически съюз на енергетиците в България, +359 898 597194, ivaylo.naydenov@gmail.com

68

Оперативно управление на електроразпределителната
мрежа и влиянието му върху качеството на
електроснябдяването в България
Георги Димов, Светлана Цветкова
Анализ на организацията на Оперативното управление (ООУ)
В зависимост от вида на мрежата кабелна или въздушна, организационните мерки за повишаване на надеждността на ЕРМ и подобряване
на показателите за качество на електроснабдяването са специфични.
• С промяна на организацията на работата на екипите(техния брой)
и наличните ресурси(комутационни съоръжения). Намаляване на броя и
времетраенето на лишаване на консуматорите.
• Минимизирането на загубите и осигуряване на максимална сигурност на захранването с електрическа енергия предимно за ВЕЛ е гарантирано от поддържането на нормалното състояние на мрежата. Поддържане на ЕРМ максимално близка до нормалното й състояние е основна
задача на оперативния персонал. Тези изисквания се отнасят, както за
ВЕЛ така и за КЕЛ. Наличието на актуална информация за ресурса на
мрежата, спомагат за извършване на правилна оценка за възможностите й за пренос на товари, при възникване на оперативна необходимост.
• Оперативното използване на наличните комутационни съоръжения
(включително и използване на паралел) за оперативни превключвания
• Използването от оперативния персонал на телемеханика (при наличие) за извършване на превключвания в ЕРМ оказва силно въздействие
за минимизиране на количеството на засегнатите клиенти и времетраенето на прекъсването,.
• Използването на реклоузери с РЗА на въздушните електропроводи
е оправдано .
• Използване на специализиран софтуер SCADA за оперативно управление на ЕРМ
• Оперативното управление на типа на заземяване на звездния център
на трансформаторите в подстанциите, повишава качеството на захранването. В случаите когато имаме земно съединение по електропровода, извода изключва като тока на късо съединение е ограничен при наличие на ПБ.
• Оперативната работа с Петерсонова бобина с увеличаване на активната компонента на тока(УАК) на земно съединение повишава оперативността.
Оперативният персонал извършва локализиране аварията под напрежение
спазвайки необходимите изисквания за безопасност. Позитивния резултат
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тук е, че потребителите през целия този процес имат захранване.
Организационни мерки за повишаване на надеждността на ЕРМ и
подобряване на показателите за качество на електроснабдяването
• Създаване на оперативни инструкции за работа в планов режим и
при възникване на аварии.
• Определяне на последователността от оперативни действия при
различните видове аварии (кабелни и въздушни електропроводи)
• Секциониране на аварийния участък
• Локализиране на аварията
• Отстраняване на аварията
• Възстановяване на нормалното захранване на клиентите
*принципа на минимален брой и времетраене на смущение на
клиентите
• Специфика при търсене на аварии при различни видове къси съединения/ действие на РЗА.
• Въвеждане на регулирано потребление и производство на електрическа енергия
• Действия при възникване на завишена аварийност или при криза.
Специални действия и работа с Кризисен щаб. Взаймодействие с
институциии, организации и ПБЗН
• Други
*Всички действия на оперативния персонал, както на висшестоящия,
така и на изпълнителския, е извършването на всички манипулации при условия на техническа и организационна безопасност. Здравето и живота
на оперативния персонал са с най-висок приоритет.
Предимства на методите за ОУ
• Повишаване на оперативността на работа в електроразпределителната мрежа (ЕРМ)
• Намаляване на загубите
• Минимизиране на периода от време и броя на клиентите с без
захранване
• Намаляване на реалните аварийни изключвания и тяхното влияние
върху мрежата
• Яснота при работа в аварийни режими на ЕРМ и аварийните екипи.
• Повишаване на имиджа на енергийните дружества пред потребителите и в обществото( гарант на сигурност)
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Изчисляване на показателите за непрекъснатост на електроснабдяването
System Average Interruption Duration Index (SAIDI) средното времетраене на прекъсванията на потребител
, минути
System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) среден брой на изключванията на потребител
, броя
Отношение на въздушна и кабелна мрежа в ЕРМ
Наличието на кабелна мрежа влияе пряко на показателите за повишаване на качество на електроснабдяването.
Наличието на въздушни електропроводи е предпоставка за голям
брой изключвания при форсмажорни обстоятелства (предимно метеорологични), а от там и по-високи стойности на показателите SAIFI и SAIDI.
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Определяне на показателите за непрекъснатост в подстанция със
смесени изводи
• Подстанцията се захранва от един трансформатор с включено Активно съпротивление
• Подстанцията се захранва от два трансформатора
• Трансформатор „А“ захранва мрежа Ср.Н, която е преобладаващо изпълнена с кабелни електропроводи (КЕЛ) Ср.Н (над 90%
от общата дължина). Звездния център е заземен през Активно
съпротивление.
• Трансформатор „В“ захранва мрежа Ср.Н, която е преобладаващо изпълнена с въздушни електропроводи (ВЕЛ) Ср.Н (над
90% от общата дължина). Това е регион с равнинен терен с голямо количество селско стопански съоръжения и планински терен,
с малки селища разположени на голямо разстояние. Звездния
център е заземен през Петерсонова бобина.
***капацитивните токове не позволяват работа на подстанцията само с ПБ
Работа на два трансформатора. Отделяне на въздушни елктропроводи с ПБ

Влияние на ПБ върху SAIDI/SAIDI при непланови изключвания на
захранването на въздушни и кабелни изводи от два Т-ра
При включване на втори трансформатор с ПБ и захранващ всички
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въздушни електропроводи в подстанцията, се вижда че броя на аварийните изключвания рязко намалява. Намалява и времетраенето на лишаване на клиентите. Тези мерки водят до повишаване на качеството на
захранване и намаляване на общите показатели SAIFI и SAIDI, чрез намаляване на относителния дял от тази подстанция.
*реално показателите могат да се изчисляват само на ниво дружество

Анализ на резултатите
• Включването на втори трансформатор, както вече видяхме влияе
пряко върху показателите за качество на електрическа енергия. Тези
действия са подходящи при
• завишена аварийност,
• при висока мълниеносна дейност,
• влошени метеорологични условия,
• при специфични въздействия на външни фактори като:
• Прелетни птици ( в определени периоди)
• Селско стопански дейности
• При въздействие на форсмажорни обстоятелства (пожар, наводнения и т.н.)
• Реално тези действия имат и допълнителен ефект, като запазване
на изолационните свойства на линиите и съоръженията
• Други.
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Тенденции на изменение на показателите за непрекъснатост на
електроснабдяването в България
Изводи
• Анализът на постигнатите стойности на показателите за непрекъснатост на електроснабдяването SAIFI и SAIDI в ЕРМ на двата региона „А“
и „В“ показва че влиянието на непреодолимите сили влияе различно на
двата типа мрежа. В зависимост от факторите предизвикали смущенията.
• За съжаление винаги можем да очакваме въздействие на непреодолима сила на ЕРМ. Те са фактори които в повечето случаи не зависят
от желанието и възможностите на операторите.
• Въпреки това, е необходимо ЕРД да не бездейства в очакване на
такива събития, а да предприема превантивни мерки и изпреварващи
действия с цел намаляване на негативното въздействие на форсмажорните фактори. Такива мерки са:
1. Развитие на мрежата
2. Резервираност на мрежата
3. Висока оперативност
4. Висококвалифициран персонал
5. Използване на върхови технологии
6. Внедряване на СКАДА с телемеханика и телеуправление.
7. Замяна на въздушната мрежа с кабелна
На база баланс между сигурност, качество и цена за сметка на нов
тип инвестиции, е необходимо да се предприемат нови мерки за подобряване на качеството с помощта на научния потенциал на техническите
ВУЗ в България, в частност на ТУ- София
Добрата икономическа обосновка на инвестициите, които ЕРП трябва
да направят в своите ЕРМ, да доведат до запазване или подобрение на
показателите за качество на електроснабдяването е основна задача на
КЕВР
Тенденции за развитите на оперативно управление електроразпределителната мрежа
Изводи
• След анализ на постигнатите стойности на показателите за непрекъснатост на електроснабдяването SAIFI и SAIDI в региони с ярко изра74

зена въздушна и кабелна мрежа, достигаме до заключението, че там,
където имаме въздушна мрежа, аварийността е чувствително по-висока
от региони с развита кабелна мрежа. Използването на комбинация от
организационни и технически мерки, могат да променят чувствително качеството на електрозахранването на клиентите.
• Използването на ресурсите на мрежата, два и повече Трнасформатора в подстанциите, с различно заземяване на звездния център повишава качеството на захранването.
• Използване на повече персонал при оперативните превклювания
намалява или свежда до „0“ времетраенето за промяната в ЕРМ
• Създаването на правила за управление на ЕЕС и ЕРМ води до унифициране на оперативното управление и повишаване на ефективността
от използване на мрежата
• Създаването на нови методи за оперативно управление и използването на SCADA поставя на ново по-високоефективно ниво на използване на ЕРМ и от там високо качество на услугите.
***Всички тези мерки могат да бъдат постигнати единственно чрез
използване на научния потенциал на Техниеските ВУЗ. Водеща роля в
България играе Технически университет – София
Оперативно управление на електроразпределителната мрежа и влиянието му върху качеството на електроснябдяването в България
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Влияние на фотоволтаичните централи в
електроразпределителната мрежа, върху качеството на
електроснабдяването в България
Георги Димов, Светлана Цветкова
ВЕИ централи в България
• ВЕИ се делят на следните типове:
• Фотоволтаични централи (ФвЕЦ)
• Вятърни централи (ВяЕЦ)
• Водни централи (малки ВЕЦ)
• Топлофикационни централи (ТЕЦ)-биомаса
• Топлофикационни централи (ТЕЦ)-когенерация
• Като всяка от тях се разглежда и по инсталирана мощност и т.н.
Особености на развитите на ВЕИ централите

Производство на ВЕИ централите
• Произведената енергия от ВЕИ в някои случаи достига до високи
стойности, около 47% от потребяваната енергия в ЕРМ.
• В области енергията произведена от ВЕИ надвишава потреблението и те се превръщат в генериращи към ЕЕС региони(компрометиращи
смисъла на ЕРМ).
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• В електроразпределителната мрежа на Югоизточна България присъединените ВЕИ Централи са над 1400 бр. с инсталирана мощност над
670 МVA. За сравнение ТЕЦ АЕС Гълъбово има инсталирана мощност
660 MVA.
• Най висок дял имат ФвЕЦ. Te произвеждат само в светлата част на
денонощието. Нямат постоянен режим (смяна слънчево и облачно време)
на производство и непредвидим график. В критични моменти за енергетиката (лоши метеорологични условия и студ) те не работят. Трудно се
балансира тяхното производство.

Оперативни данни на ЕСО
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Развитите на PV централите
Фотоволтаиците преобразуват слънчевата радиация в електричество. Фотоволтаичния ефект се нарича създаването на потенциална разлика при протичането на електрически ток в материалите под въздействието на светлина.
Средно годишното нарастване на построените PV мощности за периода 2009 - 2019 е 31%.
• Задълженията на ВЕИ централите не са толкова строги както към
останалите производители – нямат компенсиращи мощности, нямат резерв – топъл, студен и т.н.
• Задължеиието да се изкупува 100% от произведената енергия води
до непланиране на производството.
• Не са на пазара на ел. Енергия и т.н.

Развитите на PV централите
Присъединяване на ВЕИ към мрежата:
Директно към ЕСО
Към Мрежа Ср. Н
Към мрежа НН
Развитието на инсталирането на ФвЕЦ е предизвикано от развитието
на технологиите за тяхното производство и съответно намаляването на
себестойността им
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Изчисляване на показателите за непрекъснатост на електроснабдяването
System Average Interruption Duration Index (SAIDI) средното времетраене на прекъсванията на потребител

, минути
System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) среден брой на изключванията на потребител

, броя

Работа в авариен режим на ФвЕЦ
• Аварийност при електропроводи Ср.Н. Съгласно ЗЕ на съоръжения
за изграждане на телеуправление и телеизмерване в точка на присъединяване.
• Изключва автоматично. След получаване на напрежение на 10
тат минута включва автоматично. Причината за това е липса на
постоянен оперативен персонал.
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• Изключва автоматично от напреженова защита при повишаване
на стойностите в точката на присъединяване над 22 kV.
• Работа в островен режим. На теория това не бива да се случва,
защото при липса на напрежение трябва да се изключи автоматично. Реално наличие на други генериращи мощности и товар
подобен на генериращия е възможно да се получи островен
режим. Този режим води до големи опасности както за елементите на ЕРМ, така и за потребителите – може да се получи честота извън допустимите параметри, напрежение с отклонения
извън нормите на БДС 50160. Този режим е опасен и за служителите защото реално се очаква там да няма напрежение и
следователно при обезопасяване е възможно да се получи късо
съединение.
• Колебания на напрежението в точката на присъединяване. Разликата за нивото на напрежение при работеща и неработеща
ФЕЦ води до проблеми в захранването на клиентите. Невъзможно е да се контролира напрежението на клиентите при такъв режим на работа на ФЕЦ.
• При възникване на крупни аварии в ЕРМ и при недостиг на мощност, включването на ФвЕЦ спомага работа на ЕРМ в дадения
регион. В практиката това се случва рядко, но като възможност
това е позитивно в използването на ВЕИ.
Влияние на изключванията на изводи с ФвЕЦ
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Показатели на качество
Присъединяване на ФвЕЦ към кабелни електропроводи води до по-голяма сигурност на производството, от там и на качеството на електрическата енергия. Въздушните електропроводи не са надеждни и съответно
производството на ФвЕЦ не е надеждно. Това води автоматично до лошо
качество на захранването на клиентите както с качествено напрежение
поради големия брой комутации и от там различно напрежение.
Желателно е ФвЕЦ да са директно присъединени към ЕЕС в подстанциите. Така те няма да оказват влияние върху останалите клиенти. Ще
може да се регулира адекватно тяхното производство, а от там и енергийните потоци в ЕРМ

Тенденции на влияние на фотоволтаичните централи в електроразпределителната мрежа
Изводи
При ненормална схема на работа съответстваща на проектираната част
от мрежата, произведената енергия от ФвЕЦ не може да бъде гарантирано пренесена от ЕРП като количество и качество. Поради тази причина
в тези ситуации е желателно производителите да спрат работа докато
тече плановото изключване. Необходимо е да се прави предупреждение
за периода на смущението. Това е изискване на ЗЕ.
Непланираното присъединяване на ФвЕЦ води до неритмичност на
захранването и качеството на напрежението особено в светлата и тъмната част на денонощието
Директното присъединяване на ФвЕЦ води до повишаване на качеството
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както на работата на ЕРМ, така и до минимизиране смущенията на потребителите и производителите.
Опити за преминаване към децентрализирано производство на електрическа енергия от ВЕИ се правят в последните години. В България това
ще доведе до намаляване на сигурността на мрежата и повишаване на
разходите за осигуряване на качествена услуга.
Влияние на фотоволтаичните централи в електроразпределителната мрежа, върху качеството на електроснабдяването в България
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ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА КЛИМАТИЧНА
ЕДИНИЦА
Свилен Рачев, Любомир Димитров

IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF AN AIR CONDITIONING UNIT
Svilen Rachev, Lyubomir Dimitrov
Аbstract
In search of alternative energy sources, air conditioning technology is widely
used. Air conditioners do not pollute the environment. The energy they produce
is for heating and cooling. This is a reasonable investment in the future, because their output power is approximately three times greater than the input.
This leads to minimization of energy consumption and increase of the transformation coefficient (conversion) - EER / COP. Apart from being convenient
and economical, the heating with air conditioning is also ecological. All series
currently have an environmental certificate certifying that the CFCs used do
not pollute the environment. The main goal of the present work is to study the
possibilities for improving the energy efficiency of air conditioning units. In
connection with this, it is necessary to solve a certain range of tasks, mainly
related to the measurement of electrical quantities and obtaining experimental
and computational results..
Увод
Първият климатик в света е проектиран и пуснат в действие от Уилис Кериър (Willis Carrier) – изобретател в областта на климатизиране на
затворени помещения. Той е разработен за поддържане на определени
параметри на микроклимата в печатница и е наричан машина за контрол
на температурата и влажността в затворени помещения [1].
Важни дати
• 1921 г. Уилис Кериър патентова своята идея;
• 1924 г. Монтиран е първият климатик;
• 1928 г. Климатици за дома;
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• 1928 г. Открива се фреонът;
• 1932 г. Климатиците започват да използват фреон;
• 1981 г. TOSHIBA разработва инверторния климатик.
Най-общо казано, всеки климатик премества енергия във вид на топлина от едно място на друго. В природата нормалното движение на топлината е от по-студено към по-топло място, подчинявайки се на втория
закон на термодинамиката. Тъй като, в доста моменти от живота, това не
ни удовлетворява (например през зимата бихме искали да вземем топлина от околната среда, която да преместим вътре в помещението, но при
всички случаи навън е по-студено, отколкото вътре), тогава е необходим
друг подход и съответно използване на друг физичен закон. Необходимо
е да бъде извършена работа, за да може да се получи желаното действие
– в случая отопление с климатик. Под работа тук се има предвид физичното значение на термина. При функционирането на климатик се извършва работа от компресора. Той обикновено се намира във външното
тяло, като енергията за извършването на тази работа идва от електрическата мрежа. Процесите, които протичат много наподобяват процесите
в хладилника с тази разлика, че топлинните мощности в климатика са
сравнително по-големи, а също и че температурните интервали са чувствително по-широки.
Основният принцип на работа на климатика се описва с т.нар. “цикъл на Карно” (Carnot). Същността на цикъла използва поведението на
флуидите (газове или течности) при промяна на налягането и температурата, като по принцип тези два параметъра са свързани помежду си
по следния начин: при повишаване на налягането на флуида при един и
същи обем се повишава пропорционално температурата и обратно. Както
се вижда, основна роля за работата на един климатик играе флуидът,
който циркулира в системата. Количеството, и най-вече качествата му са
много важни. Един от качествените му параметри е температурата на кипене, т.е. когато флуидът се разширява (изпарява) каква е минималната
температура, при която все още има изпарение в топлообменика. Това е
така, защото, за да може да се отнеме енергия от околната среда и да
се спази вторият закон на термодинамиката, той трябва да се изпарява
при температура, по-ниска от околната. И тъй става дума за отопление
с климатик, то това означава, че когато през зимата навън е минус 10оС,
този флуид трябва да се изпарява поне на минус 11оС или още по-ниски
температури. В климатиците този флуид има събирателното име фреон.
Фреоните са много видове, всеки със своите предимства и недостатъци,
но за ефективната работа на един климатик фреонът е един от трите
важни фактора (останалите два са видът на компресора и качествата
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на топлообмениците), който оказва съществено влияние на работата на
съответния климатик.
Другият важен компонент на климатика е компресорът. Той е този,
който върши работа, необходима за да работи климатикът по желания
начин. Компресорите, които се използват в съвременните климатици се
делят по различни критерии. Като например по технологията, която използват, по вида на електромотора, който ги задвижва и т.н. Някои от тях
са по-ефективни, други по-малко, като ефективността тук се мери в това
каква част от подадената енергия е използвана за свиване на работния
фреон и каква част се е превърнала в нежелана топлина. Целта тук е не
компресорът чрез навивките от меден проводник да отдава топлина, а
топлината да се отдава от фреона на вътрешното тяло. Това означава,
че енергията, която компресорът черпи от електрическата мрежа, трябва
изцяло да се използва за увеличаване на налягането на фреона - въпреки, че идеална машина няма, целта е доближаване до идеалната.
Teхнически съображения
Основните типове климатици са конвенционалните и инверторните.
Съвременните технологии налагат през последните години инверторните
климатични системи. Какво отличава инверторните от конвенционалните модели? При конвенционалните климатици честотата на въртене на
компресора е фиксирана и температурата в помещението се поддържа
чрез включване и изключване на двигателя. При инверторните модели
това става чрез плавно регулиране на честотата на въртене на компресора, което е осигурено от микропроцесор. Климатикът с инвертор преобразува постоянния ток в променлив и след това отново го превръща
в постоянен. По време на втория етап от преобразуването се променя
напрежението и работната честота, което позволява регулирането на
мощността на климатика (честотата на въртене на двигателя). При стартиране, за да се достигне до желаната температура за най-кратко време,
компресорът работи с увеличени обороти, след което плавно преминава
в нискоскоростен, икономичен режим на работа. При работата с променлива мощност – повишавайки честотата се повишава и изходната мощност, докато намаляването й води до по-ниски нива на мощност. По този
начин температурният контрол е много по-прецизен и постоянен и работата на инверторните климатизатори е много по-ефективна в стравнение
с конвенционалните модели.
Ако се направи сравнение на обикновените климатици и инверторните
с автомобилите се вижда, инверторните много бързо набират и достигат
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желаната скорост, като благодарение на прецизното си управление се движат с постоянна скорост в зоната на комфорта. Честотата на въртене се
определя от необходимия отоплителен/охладителен капацитет – по този
начин консумираната електрическа мощност се свежда до минимум. Когато плавно се регулират оборотите на компресора, оттам се регулира и мощността му. Което означава, че компресорът на климатика може да работи
точно толкова, колкото е нужно за зададения режим и по този начин да
пести 30÷35% електроенергия. Още при старта компресорът започва работа с необходимата мощност за максимално бързо достигане на зададената
температура на охлаждане или отопление. Това е почти два пъти по-кратко
време за реакция, отколкото на обикновените климатици.
Обикновените климатици са по-бавни и поради липса на добро управление постоянно излизат от зоната на комфорт, като освен това изразходват много повече енергия. Инверторните сплит-системи автоматично
регулират мощността си (обикновените сплит-системи работят в режим
включване и изключване ), при което точно се поддържа зададената
температура, при по-ниски нива на шум и икономия на електроенергия
от 25%÷60% (спрямо обикновения кондиционер), обезпечава се голяма
мощност и много по-дълъг срок на експлоатация. Това е възможно, защото потребяемата мощност се понижава, когато температурата в помещението се приближава до желаната. Инверторът в този случай превключва в режим на работа на ниска мощност, за да поддържа температурата в
оптимални граници без излишни загуби на електроенергия. Инверторните
сплит-системи имат плавна микрорегулировка, а оттам и стабилна температура в помещението без резки колебания и без риск от простудяване.
Енергопотреблението се намалява до 60%, т.е. кондиционерът в основното си време на работа работи в този икономичен режим. Инверторният
кондиционер може да работи на отопление при отрицателни външни температури (до -20оС), нещо недостижимо за обикновените сплит-системи.
Налични са четири вида инверторни сплит-системи [2]: АС- Променливотокови; DC- Постояннотокови; DDC- Дигитални постояннотокови; DDC
Hybrid - Дигитални постояннотокови хибридни. Основните разлики при видовете инвертори са в икономията на електроенергия – АС (до 35%), DC
(до 56%), DDC (до 60%) и DDC Hybrid (до 60% спрямо обикновения кондиционер) и видовете компресори – двойно-роторни или скрол (спирални).
Разбира се, по-голямата икономичност на инверторните системи води и
до по-високи цени на пазара с около 20÷30%. Трябва да се прецени дали
да се направи по-голяма първоначална инвестиция, или да се плащат
по-високи сметки за електроенергия впоследствие. В сравнение с отоплението с обикновени уреди консумацията на електроенергия е около
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3.5 пъти по-ниска, а при инверторните модели – над 4 пъти. По отношение
на консумация на електрическа енергия – винаги да се има едно наум,
че спецификациите, които са дадени от почти всички производители, са
малко занижени от реалните. Относно марки и произход – почти всички
климатици, които се внасят в България, се произвеждат в Китай. Вземайки под внимание цена и клас – евтиното излиза скъпо, инвестицията
в по-скъп климатик е по-правилната, защото топмоделите изразходват
по-малко електроенергия и на практика възвръщат вложените пари.
BTU, EER и COP
Повечето климатици имат капацитет, класиран в британски термални
единици (British Thermal Unit – BTU). Общо казано, 1 BTU е количеството топлина, необходимo за повишаване на температурата на един паунд
(0,45 kg) вода с 1 градус по Фаренхайт (0.56 градуса по Целзий). Конкретно, 1 BTU е равна на 1055 джаула. Трябва да се знае, че 10000 BTU са
равни на 2.93 kW изходна мощност. Типичен прозоречен климатик може
да бъде класиран на 10000 BTU. За сравнение, типична 2000 квадратни
фута (185.8 m2) къща може да има 60000 BTU климатична инсталация,
което означава, че може да се наложи може би 30 BTU на квадратен фут.
Това са приблизителни изчисления.
Коефициентът (рейтинг) на енергийна ефективност (Energy Efficiency
Ratio – EER) на климатик е равен на съотношението отдадена мощност в
BTU към консумираната мощност. Например, ако един 10000 BTU климатик
консумира 1200 W, неговият EER е 8.3 (10000 BTU / 1200 W). Очевидно е,
че стремежът ще е EER да бъде толкова по-висок, колкото е възможно,
но обикновено по-висок EER е придружен от по-висока цена. Използва се
и т.нар. коефициент на преобразуване (Coefficient of Performance – COP).
Принципна разлика в същността на двата коефициента не съществува.
Различието е в големината на коефициентите, произтичащо от факта, че
COP се е наложил като характеристика на климатиците в режим на отопление, а EER – в режим на охлаждане. COP винаги е по-голям от EER [1].
Ползата и вредата от климатиците
Климатикът, по подобие на мобилните телефони и компютъра, отдавна извървя пътя от лукса до необходимостта в нашия живот. Той е
неизменна част от съвременния живот на работното ни място или в автомобила, а в последно време все повече български домакинства при87

бягват до неговите услуги и отделят средства, за да го имат. Доколко
обаче климатикът е полезен за нашето здраве и доколко - не? Какъв е
балансът, към който трябва да се стремим?
Основните функции на климатика са две – да отоплява през студените зимни дни и да охлажда по време на летните горещини. Освен това
съвременните уреди се грижат за здравословния микроклимат и въздух,
чистейки го от бактерии и микроорганизми посредством монтираните в
тях електростатични, финни, обезмирисяващи, йонизиращи, пазещи самия климатик и различни други филтри. Филтрите, които се монтират
пред топлообменника във вътрешното тяло, са изработени от финна материя (мрежа), която е напълно безвредна за нашето здраве, без никакъв
вкус и мирис. Освен това те задържат много алергени и така страдащите
от сенна хрема се чувстват по-добре и имат по-малко пристъпи. Филтрите
в климатиците спомагат за поддържане на по-чист въздух в операционните кабинети на медицинските заведения. По-ниската температура там
намалява разпространението на бактериите.
Самите климатици спомагат за намаляването на топлинните удари
през лятото и елиминират топлинни обриви. Специално тези в автомобила пък са от полза на шофьора за по-комфортното и безопасно държание
на пътя. В тази връзка е важно да се подчертае, че климатиците в превозното средство спасяват и човешки животи.
Ограниченото ползване на климатичните инсталации пък спомага на
околната среда, тъй като се спестява огромно количество отделена пара,
равносилно на няколкостотин тона въглероден диоксид, изхвърлени в атмосферата, а това неминуемо се отразява и на нашето благосъстояние.
Климатиците в колите събират микроорганизми в себе си, които могат
да доведат до проблеми с дишането.  Изследователи в Луизиана са открили
осем различни форми на живот при тест между 22 и 25 автомобила. Важно
за представителките на нежния пол (защо пък не и на мъжкия) - климатикът вреди на косата през зимата вследствие на изсушаването на въздуха в
затвореното помещение, където се намираме. И още нещо – доказано е, че
от климатиците се пълнее! Д-р Дейвид Алисън от Университета на Алабама
твърди, че когато охлажда тялото, климатикът му пречи да изгаря калории,
за да си регулира температурата. В подкрепа на това е и фактът, че когато
е горещо и влажно, човек обикновено яде по-малко.
Потенциал за подобрение на ефективността на климатици
Климатиците имат огромен потенциал за подобрение на ефективността. Климатиците са едни от най-големите потребители на енергия в
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жилищния и индустриалния сектор. Хилядите климатици поставят високи
изисквания към електроенергийните мрежи. В някаква степен, климатиците съставляват част от сметките за енергия. Много от съществуващите
климатици използват стара и доста неефективна технология. Въпреки, че
подобрени технологии са станали известни за по-скъпи системи (напр. инверторна технология), периодът на откупуване на тези системи все още е
дълъг и най-вече тази технология не е подходяща като лесно и икономично приложение за съществуващите системи.

Фиг. 1. Класификация на консумацията на електроенергия в бита (диаграмата е създадена от U.S. Department of Energy [3])

В светлината на днешните енергийни проблеми, глобалното затопляне и тъй като по-старите и не толкова модерни климатични системи ще
останат в употреба за много години в големи количества, са анализирани
съществуващите различни техники за пестене на енергия в климатични
системи и прегледани много от по-ранни изследвания. Заключението е,
че следенето на ефективността на системата и превключване на компресора съответно са може би единствените ефективни, прагматични и
икономически мерки, за постигане на по-добра енергийна ефективност. В
крайна сметка, обикновените климатици не са за пренебрегване и независимо, че се водят нисък клас, то цените им са напълно достъпни.
Надстрояване на климатична единица
Милиони от обикновените климатици работят в голям мащаб в продължение на много години. Те няма да бъдат заменени скоро. Средният
живот на оборудването обикновено е дванадесет до петнадесет години
и в много случаи много по-дълго. Въпреки това, обикновено тези устройства не се вземат предвид за модернизация. Съветът днес за климатична
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система е “Замени цялата си стара система днес и закупи нова с ултра-висока ефективност на системата”. Няма значение колко е желателен този
вид промяна, реалността е различна – конвенционалната климатична
технология ще бъде в действие в продължение на много години.
Вместо да се инвестират много пари в скъпа нова система, съществува лесен и достъпен начин за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи климатични единици: ъпгрейд с AIRCOSAVER
[4]. Преоборудването, модернизацията на малки климатични единици,
може да направи много по отношение на цялостното намаление на разхода на енергия и намаляване на оперативните разходи. Модернизацията с AIRCOSAVER може да доведе до значително по-ниска консумация
на енергия, като при това той е проектиран като достъпно и практично
устройство с кратко време за възвръщане на инвестицията – цената се
колебае около €100. Типични икономии на енергия са до 30%. Като цяло,
тези икономии идват при много малко, едва забележимо намаляване на
комфорт на охлаждане. При АIRCOSAVER се използват електрическите вериги и ключове на разположение в (и които са предназначени за)
самата климатична система и не се изисква подмяна на електронни компоненти. AIRCOSAVER само добавя едно контролно измерение (термодинамично насищане) на климатичната система и компенсира дефицитите
на системата.

Фиг. 2. Текущо поколение AIRCOSAVER

Недостатъци на конвенционални климатични системи
Когато се включат, типичните климатични системи работят непрекъснато, докато стайният термостат почувства желаната температура и изключи системата. Когато помещението се затопли, термостатът включва
климатика отново и цикълът се повтаря.
Повечето климатични системи са преоразмерени за по-голямата част от
условията за работа. Климатичните системи обикновено са оразмерени да се
справят с екстремно охлаждане за няколко от най-горещите дни на годината.
Въпреки това, в повечето оперативни условия, тази максимална мощност не
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е необходима и системата е преоразмерена. Така че работата на системата
непрекъснато, докато стайният термостат изключи, означава, че системата
работи с излишен капацитет през по-голямата част от времето.
Типичен цикъл за охлаждане с неизползван капацитет изглежда така:
• Когато цикълът започва, компресорът “издърпва” охлаждаща енергия в топлообменника, който действа като енергиен акумулатор. На този
етап системата работи с висока ефективност, т.к. компресорите работят
най-ефективно при пълно натоварване;
• При нормални атмосферни условия, енергийният акумулатор скоро
напълно се зарежда догоре. От този момент нататък, компресорът осигурява повече енергия за охлаждане отколкото топлообменникът може
да отнеме (термодинамично насищане). Тръгването на компресора след
този етап не води до увеличаване на охлаждащия ефект повече – това е
просто загуба на енергия!
За AIRCOSAVER - как точно подобрява енергийната ефективност?
AIRCOSAVER компенсира недостатъците на типичните консуматори
за променлив ток и добавя интелигентност към климатичните системи.
В AIRCOSAVER сензорно задвижвани софтуерни алгоритми са предназначени за откриване на термодинамично насищане и за оптимизиране на
компресора съответно. Когато се разпознае свръхкапацитет AIRCOSAVER
изключва компресора и избягва неефективното преохлаждане. Климатичната единица се включва в режим „Спестяване“. Вентилаторът продължава да работи и системата прави максимално използване на съхранената
енергия за охлаждане в топлообменника. След като съхранената енергия
се изразходва, компресорът може да работи ефективно отново и се включва отново. В помещението настроената температура е постигната без
неефективни части на охлаждащия цикъл. Това води до значителни икономии на енергия, без да прави компромис в комфорта на охлаждане. Тъй
като коректната точка за включване на компресора варира за различните
климатици и се променя при различни атмосферни условия, AIRCOSAVER
непрекъснато „наблюдава” състоянието на охлаждането на климатика и
адаптира настройките, за да се гарантира ефективно функциониране на
климатичната система във всеки един момент.
Защита на климатика срещу къси цикли
Твърде честата циклична работа на компресора в твърде кратки интервали от време може да навреди на компресора и трябва да се избягва.
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Поради тази причина, AIRCOSAVER притежава функция вградена защита срещу къси цикли (anti-short- cycling protection).
За кои системи е подходящ AIRCOSAVER?
Стандартната версия е подходяща за повечето жилищни и малки комерсиални системи, например прозоречни, монтирани на стена или сплит
(разцепени) климатични единици. Ако е необходимо да се използва на
по-големи системи, индустриални единици, или за различни приложения,
като например с обратен цикъл на въздуха или хладилни складове за охлаждане, е необходима изработка на персонализирани версии.
Къде може да се използва? Едно устройство е достатъчно за един
апартамент, или малък хотел, ресторант или производствено помещение
с мощност на включените консуматори до 15 kW. При по-голяма мощност
на консуматорите се включват реципрочен брой устройства, например за
мощности 15-30 kW – 2 устройства и т.н. За трифазни мрежи – включват
се 3 устройства (на всяка фаза по едно).
Характеристики и предимства на AIRCOSAVER
Лесно се инсталира
• Отделни версии за различни захранващи устройства, за да е по-лесна и по-евтина инсталацията (няма нужда да се използва допълнителен
трансформатор);
• Значително увеличен капацитет за токово превключване - няма
нужда да се инсталира допълнително реле за повечето приложения;
• Всяка версия вече се предлага с или без еластичен куплунг за
свързване на кабелите, за да се даде възможност за вътрешен или външен монтаж на AIRCOSAVER.
Законно ли е? Да. Уредът се продава легално в Европа, САЩ и Канада. Сертифициран е с СЕ марка, CQC и UL сертификати. Уредът не
въздейства на електромера, и не зависи от вида на електромера.
Повече спестявания, благодарение на подобрен софтуерен алгоритъм
• Оптимизирани настройки за параметри за по-високи спестявания
при незабележим спад в охлаждащия комфорт;
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• Алгоритъм за спестяване за жилищни и леки комерсиални климатични единици (специални версии за използване в по-големи системи за
охлаждане) чрез подобрена защита срещу къси цикли.
Допълнителни характеристики на AIRCOSAVER
• Корпус, изработен от незапалим, устойчив на сътресение поликарбонат;
• Съвместим с UL и CE регулациите;
• Разработен и произведен в Германия по най-високите стандарти за
качество. Уредът използва технология от водеща фирма от Германия [4],
работеща в сферата на енергоспестяващите технологии, и е в състояние
да спести 10-30% от разхода на електричество.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА КОНКРЕТНА КЛИМАТИЧНА
ЕДИНИЦА
Във връзка с провеждане на електрически измервания и последваща
обработка на опитно получени резултати се използва т.нар. Energy Logger
4000 на фирма VOLTCRAFTÒ [5].

Фиг. 3. Общ вид на Energy Logger

На територията на Технически университет - Габрово, Корпус 2А в
лаборатория 2704 с площ 60 m2 бяха проведени серия от измервания с
помощта на споменатия Energy Logger 4000. За целта бе осигурена и монтирана конвенционална климатична единица CROWN DGZ-12HR53F52D2
[6]. Част от получените резултати са представени на фиг. 4, фиг. 5, Табл.
1, фиг. 6, Табл. 2 и Табл. 3.
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Фиг. 4. Изменение на активната мощност при работа само на климатичната
единица CROWN

Фиг. 5. Изменение на пълната мощност при работа само на климатичната
единица CROWN

Табл. 1. Измерване при работа само на климатичната единица CROWN
Voltage/V
235.2
234.1
230.4
233.5
235.0
234.9
94

Current/A
0.543
1.913
5.992
2.347
0.543
0.543

Power
Factor
0.83
0.94
0.97
0.94
0.93
0.93

Actual
Consumption/W
118.773648
420.963302
1352.945664
515.14303
118.67265
118.622151

Apparent
Consumption/W
127.7136
447.8333
1380.5568
548.0245
127.605
127.5507

232.3
230.4
234.8
234.7
234.9
230.7
232.7
235.3
235.1
232.9
230.6
234.3
235.2
235.4
232.0
231.7
235.4
235.1
234.7
230.8
233.7
235.6
235.4
233.6
233.1
231.4
233.2
233.0
231.5
229.1
232.1
232.9

4.021
5.709
0.542
0.542
0.542
6.077
3.661
0.543
0.543
2.693
5.979
1.593
0.543
0.544
4.797
4.943
0.544
0.543
1.402
6.004
2.883
0.544
0.543
3.497
0.587
2.680
0.518
0.518
2.324
4.885
1.245
0.515

0.95
0.97
0.93
0.93
0.93
0.97
0.95
0.93
0.93
0.94
0.97
0.94
0.93
0.93
0.96
0.96
0.93
0.93
0.93
0.97
0.95
0.93
0.93
0.95
0.73
0.94
0.91
0.91
0.93
0.97
0.93
0.92

887.374385
1275.892992
118.353288
118.302882
118.403694
1377.834983
809.318965
118.824147
118.723149
589.567718
1337.394678
350.845506
118.773648
119.093568
1068.38784
1099.481376
119.093568
118.723149
306.015942
1344.151504
640.069245
119.194752
118.874646
776.05424
99.885681
582.94288
108.22812
108.34733
500.34558
1085.578895
268.736985
110.34802

934.0783
1315.3536
127.2616
127.2074
127.3158
1401.9639
851.9147
127.7679
127.6593
627.1997
1378.7574
373.2399
127.7136
128.0576
1112.904
1145.2931
128.0576
127.6593
329.0494
1385.7232
673.7571
128.1664
127.8222
816.8992
136.8297
620.152
118.932
119.063
538.006
1119.1535
288.9645
119.9435
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232.9
229.7
229.5
232.7
234.3
235.3
231.9
234.2
235.9
235.9
233.2
231.9
236.0
236.1
236.1
232.1
233.1
235.7
236.3
235.7
229.6
232.2

0.513
4.274
4.221
0.517
0.519
1.479
5.437
2.500
0.524
0.522
3.425
5.583
0.614
0.525
0.524
5.415
3.787
0.529
0.529
2.257
5.728
1.874

0.92
0.96
0.96
0.92
0.92
0.92
0.97
0.94
0.92
0.92
0.94
0.97
0.92
0.92
0.92
0.96
0.95
0.92
0.92
0.93
0.97
0.94

109.919484
942.468288
929.97072
110.681428
111.873564
320.168004
1223.015091
550.37
113.722672
113.288616
750.7874
1255.856769
133.31168
114.0363
113.819088
1206.54864
838.612215
114.710476
115.002484
494.736657
1288.845824
409.034232

119.4777
981.7378
968.7195
120.3059
121.6017
348.0087
1260.8403
585.5
123.6116
123.1398
798.71
1294.6977
144.904
123.9525
123.7164
1256.8215
882.7497
124.6853
125.0027
531.9749
1315.1488
435.1428

Фиг. 6. Изменение на активната и пълната мощности при работа на климатичната единица CROWN с AIRCOSAVER
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Табл. 2. Измерване при работа на климатичната единица CROWN с
AIRCOSAVER
Voltage/V
234.0
234.0
233.0
229.1
231.8
233.9
233.5
231.2
228.8
233.1
232.9
232.8
228.7
230.0
232.5
232.5
231.4
228.0
231.5
232.6
232.7
229.5
228.6
235.0
236.5
236.1
231.4
233.9

Current/A
0.511
0.525
1.595
5.934
2.711
0.542
0.541
3.653
6.041
0.618
0.538
0.538
5.842
4.074
0.537
0.537
2.39
6.107
1.985
0.537
0.537
4.476
5.435
0.544
0.548
1.07
6.060
3.327

Power
Factor
0.92
0.92
0.93
0.98
0.94
0.93
0.93
0.95
0.98
0.93
0.93
0.93
0.97
0.95
0.93
0.93
0.94
0.98
0.94
0.93
0.93
0.95
0.97
0.93
0.93
0.93
0.97
0.95

Actual
Consumption/W
109.51504
113.022
345.62055
1302.289812
590.705212
117.899634
117.480855
802.34492
1304.537184
133.971894
116.529186
116.479152
1295.983438
890.169
116.112825
116.112825
519.86324
1304.54808
431.95585
116.162766
116.212707
975.8799
1205.16777
118.8912
120.52986
234.94311
1380.4167
739.276035

Apparent
Consumption/W
121.212
122.85
371.635
1359.4794
628.4098
126.7738
126.3235
844.5736
1382.1808
144.0558
125.3002
125.2464
1336.0654
937.02
124.8525
124.8525
553.046
1392.396
459.5275
124.9062
124.9599
1027.242
1242.441
127.84
129.602
252.627
1423.11
778.1853
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236.4
236.3
234.2
231.4
235.6
236.2
236.0
232.1
232.4
235.4
235.7
234.6
230.9
233.8
235.7
235.7
233.1
231.2
235.8
235.6
235.4
231.0
232.6
235.7
236.0
234.4
231.1
234.7
235.6
235.4
231.9
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0.548
0.548
3.183
6.122
1.196
0.547
0.547
5.269
4.624
0.545
0.546
1.806
6.008
2.535
0.545
0.545
3.902
5.952
0.537
0.545
0.545
6.021
3.839
0.546
0.547
2.587
6.042
1.737
0.545
0.544
4.673

0.93
0.93
0.94
0.97
0.93
0.93
0.93
0.96
0.96
0.93
0.93
0.93
0.98
0.94
0.93
0.93
0.94
0.97
0.93
0.93
0.93
0.97
0.96
0.93
0.93
0.94
0.98
0.93
0.93
0.93
0.96

120.478896
120.427932
700.731084
1304.131876
262.053168
120.157302
120.05556
1174.017504
1031.632896
119.31249
119.683746
394.029468
1317.831098
557.12202
119.464545
119.464545
854.982828
1305.819328
117.760878
119.41386
119.31249
1349.12547
857.233344
119.683746
120.05556
570.009232
1301.380076
379.136727
119.41386
119.093568
1040.321952

129.5472
129.4924
745.4586
1416.6308
281.7776
129.2014
129.092
1222.9349
1074.6176
128.293
128.6922
423.6876
1405.9501
592.683
128.4565
128.4565
909.5562
1376.1024
126.6246
128.402
128.293
1390.851
892.9514
128.6922
129.092
606.3928
1396.3062
407.6739
128.402
128.0576
1083.6687

Направените измервания за оценка на качествата на енергоспестяващото устройство AIRCOSAVER са проведени при следните условия:
• температурата на околната среда се изменя в диапазона 26O-30OС
през м. юни 2020 г.;
• поддържаната в помещението температура при всички измервания
е 16OС.
След анализ на всички направени измервания е възможно да бъдат
обобщени следните данни, представени в Таблица 3.
Табл. 3. Получени резултати без и с енергоспестяващото устройство
CROWN, t=26OC
Power Current/A Actual
Factor
Consumption/W
0.83- 0.518111.52-1377.83
0.97
6.077

CROWN+AIRCOSAVER, t=30OC
Power Current/A Actual
Factor
Consumption/W
0.92- 0.511109.52-1305.82
0.98 6.060

Заключение
Въз основа на резултатите, може да се отбележи следното:
• при работа само на климатичната единица температурната разлика
за компенсиране е 10oС и при достигане на зададената температура параметрите на климатика се доближават до посочените от производителя;
• при работа на климатичната единица и включено енергоспестяващо устройство AIRCOSAVER температурната разлика за компенсиране е
14oС, факторът на мощността се е повишил с 10.9% и спестената електроенергия, изчислена за 24 h е 837.6 W (при разчетна консумирана мощност 1300 W).
Приложение
Teхнически данни на AIRCOSAVER [4]
Oперативни данни
Захранващо напрежение: 230 V AC (+/- 10%) 50/60 Hz, Maкс. консумация: 15 mA
Измервателен обхват на сензора: min. 15 F, max 130 F
Изход (релеен)
Състояние на контакта: NO (нормално отворен)
Max. комутиран ток: 12 A продължителен / 120 A кратковременен (20 ms)
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Oперативни условия
Работна температура: min. 32 F, max. 130 F; Относителна влажност:
min. 15%, max. 90%
Размери: Дължина x Височина x Ширина 6.8“ x 1.25“ x 1.6“
Технически данни на климатична единица CROWN DGZ-12HR53F52D2
[6]
MODEL DGZ-12HR53F52D2
STANDARD INPUT CURRENT
STANDARD INPUT POWER
LOCKED ROTOR CURRENT
WATERPROOF CLASS
RATED VOLTAGE
RATED FREQUENCY
WEIGHT

COOLING
6.0 A
1300 W

HEATING
5.7 A
1250 W
26 A
IP24
230 V~
50 Hz
33 kg

Литература
[1] https://www.tech-dom.com/
[2] http://tllmedia.bg/
[3] https://www.energy.gov/
[4] https://aircosaver.com/
[5] https://www.conrad.com/
[6] https://crownac.co.uk/
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Общинско енергийно планиране в енергийния преход
Радослав Кючуков Ивайло Алексиев
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;
• 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.
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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 [1].
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;
• 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 повишаването на крайните икономически резултати на общината;
• общинското участие при изпълнение на европейските, националните,
регионалните и местните цели в областта на енергийната ефективност.
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Общински енергиен мениджмънт
Общинският енергиен мениджмънт обхваща следните примерни дейности:
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);
• 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) [1].
Централизирана общинска информационна система за мониторинг на
общинското енергийно потребление и производство (по видове потребители, енергоносители, източници).
Системата осигурява [5,7, 10]:
• 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;
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• анализ и оценка на ефективността на възобновяемите енергийни
източници (себестойност на енергията от възобновяемите източници);
• пълно документиране на системата;
• общински енергиен бартер [11].
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
Общински енергиен потенциал (вкл.: конвенционални източници; възобновяеми източници; източници, които са обект на бъдещи проучвания и
евентуално използване; енергийно резервиране) [11]:
• 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
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ци.

• RDF (Refuse Derived Fuel - гориво от твърди отпадъци (модифицирано твърдо гориво)).
Общинска енергийно резервиране. Заместващи енергийни източни-

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 (в т.ч. уличното осветление)
Енергийно спестяване чрез разработване на мастер планове на
външното изкуствено осветление (уличното осветление) на селищата в
общината [2,3,4].
Комерсиализация на ефекта от мерките за енергийно спестяване
• 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).
• Реализиране на дейности по договори с гарантиран резултат.
• Получаване на приходи от евентуална бъдеща възможност за търговия на спестени емисии на парникови газове.
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Технически системи за енергиен мениджмънт
Общинският енергиен мениджмънт се реализира със следните примерни технически системи:
Изграждане на 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 [7]:
• 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.
• 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 може да се проектира и реализира собствена общинска
интелигентна система за техническо (контролно) измерване на електрическата енергия на общинските обекти
Проектиране и реализиране на общинска интелигентна система за
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търговско измерване на електрическата енергия на общинските обекти
– съвместно с електроразпределителното дружество
Пилотни проекти и реализации на сгради с близко до нулево в общините [6].
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 [6]:
• 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 [8,9]:
• Светодиодни (LED) осветители;
• Светодиодни драйвери;
• Вторична оптична система (лещи), осигуряваща адекватно светлоразпределение..
• Конзоли (рогатки);
• Кабелни кутии;
• Касетки за улично осветление;
• Стълбовна система.
Eлектроснабдяване [8,9]:
• Конвенционално (от мрежата на електроразпределителното предприятие;
• от собствени централи, базирани на ВЕИ.
Енергийна, екологична, естетическа 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 [1];
• Идентифициране на възможности за повишаване на енергийната
ефективност;
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• Енергетика и естетика в осветлението [13,14];
• 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
Нормиране на минимизиране на излъчената светлина в посоки, където не е необходимо и желателно (напр. към насочена небосвода; нахлуваща в частна собственост).
Ограничаване на светлинното замърсяване и реализиране на енергийно спестяване с приложение на осветители с адекватно светлоразпределение за външно изкуствено осветление
Специфициране и планиране 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 [12,15]:
• светлинно замърсяване на околната среда;
• разпиляване на енергия.
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 . В Наредба № Е-РД04-2 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 ра108

зрядни 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.
Рационална замяна на системите за: отопление (при съществуващото положение с печки на дърва и въглища, които са малка стойност на
КПД; топла вода; осветление.
Планиране на следните примерни дейности:
• изграждане от домакинствата на покривна или друга локална фотоволтаична (PV) централа с примерна мощност 5 kWp;
• използвани уреди:
• електрически бойлери с термопомпа за топла вода;
• инверторни климатици 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);
• информация за статута на „Енергийни граждани“ (едновременно
производители и консуматори на енергия) и за създаването на „Енергийни кооперативи“ [11].
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;
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• 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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