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1. ВЪВЕДЕНИЕ В ИНТЕГРИРАНО РЕСУРСНО ПЛАНИРАНЕ (ИРП)
1.1 ОСНОВЕН ПАЗАР НА ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ
оборудване, финансиране, системни услуги
(поддържане на постоянна честота и
напрежение), измерване, и фактуриране са
включени. Терминологията използвана от
Световната Търговска Организация (СТО),
която
класифицира
преноса,
разпределението и снабдяването като
“услуги” (противопоставени на функцията на
производство на електричество, която СТО
класифицира като “производство”) не е добре
обоснована; така тези функции от страна на
снабдяването с енергия, могат сами по себе
си да се разбират като “енергийни услуги”.
Тук все пак става въпрос за доставка на
енергия, а не на енергийни услуги.

1.1.1 Използване на различни пазарни
концепции за икономическа ефективност
Основната цел на преструктурирането на
пазара на електроенергия и газ в
Европейския съюз, основано на Директивите
на ЕС за общи правила за вътрешен пазар
на
електроенергия/газ,
е
да
улови
икономическата ефективност в енергийното
снабдяване,
в
резултат
от
пряката
конкуренция на “производители” на енергия
за крайна употреба и
определянето на
цената от пазарните сили. Пазарното
ценообразуване, ако не е прекомерно
повлияно от злоупотреби с пазарни сили или
други въздействия (свръх-капацитети), ще
доведе до цени близки до дългосрочните
пределни производствени разходи.

Действителните енергийни услуги (като
добре отоплени помещения) се произвеждат
като крайната енергия се превръща с
помощта
на
технологии
за
крайно
използване. Този процес може да бъде поенергийно ефективен, ако се използват
енергийно ефективни технологии и услуги
(енергийно-ефективна отоплителна система,
целево консултиране). Енергията за крайно
използване, и енергийно ефективните
технологии и услуги сами по себе си
предствляват комбинации от фактори като
капитал, труд (човешки капитал, хоу-хау,
поведение) и природни ресурси (виж фигура
1.1).

По този начин, пазарно ориентираното
ценообразуване би се насочило към ранна
обосновка на програми на доставчиците на
енергия за енергийна ефективност и
възобновяема
енергия,
която
е,
че
регулираните цени не отразяват напълно
истинските
пределни
разходи
за
производство, което води до неефективно
производство и решения за потребление. Все
пак, рентабилното снабдяване с енергия за
крайна употреба (газ, електричество) е само
необходимо, но не и достатъчно условия за
ефективно разпределение на ресурсите.

Ограничаването на пазарните реформи само
до част от пазара, като се спре до крайното
използване на енергия, не е достатъчно.
Това е ясен резултат от икономическа
теория: единствено оптимизацията на
действителните енергийни услуги на всички
фази от производствения процес води до
ефективно
преразпределение,
т.е.
осигуряване на действителни енергийни
услуги при най-малки разходи. Необходимо е
интегрирано разглеждане на пазара за
основните фактори на производството,
пазарите на първична, вторична и крайна
енергия, пазара на технологии и услуги за
енергийна ефективност, които се използват
за превръщане на крайна енергия в
действителни енергийни услуги, както и
самия пазар на действителни енергийни
услуги,
като
се
вземат
предвит
взаимозависимостта на пазарите.

Енергията за крайно потребление не е краен
продукт, а само междинен продукт. Крайните
потребители в промишлеността, частните и
обществени услуги, и жилищния сектор не са
пряко облагодетелствани от енергията за
крайно потребление, газ или електричество,
а от действителните (физически) енергийни
услуги, т.е. добре осветени и отоплени
помещения.
Следователно
тези
действителни енергийни услуги, не енергия
(в киловат/часа), трябва да бъдат осигурени
с най-малко въздействие върху здравето и
околната среда и с най-малко разходи.
Трябва да се отбележи, че дефиницията на
“енергийни услуги” не се използва в широк
икономически
смисъл.
Вместо
това,
свързаните с енергия услуги насочени към
крайните потребители, услуги за енергийна
ефективност,
съвети
за
ефективно
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връзка на заменяемост съществува, тъй като
може да се създаде специфично търсене на
действителни енергийни услуги, посредством
различни комбинации от крайна енергия и
технологии/услуги, т.е. голямо вложение на
крайна енергия и евтини, но прахостващи
енергия технологии, или посредством често
по-скъпи, но високо енергийно ефективни
технологии и услуги и малко вложение на
крайна енергия.

1.1.2 Намеса на енергийна ефективност
Необходимо
е
да
се наблегне
на
взаимозависимостта, поради значението й за
енергийната ефективност, а именно връзката
на заменяемост (известна като замяна)
между крайната енергия от една страна, и
технологиите (капитал за инвестиции) и
услугите (ноу-хау), които се използват за
трансформиране на енергия в реални
енергийни услуги, от друга страна. Тази

Фигура 1.1: Краен продукт: енергийни услуги, осигурени от взаимозависими пазари

Допълнителните разходи за технологии и
услуги с висока енергийна ефективност
трябва да бъдат сравнени с намалените
разходи за потребление на крайна енергия.
Оптимумът за най-малки разходи за
производство на енергийни услуги се
достига, ако пределните разходи на крайното
енергийно
снабдяване
балансират
пределните
разходи
за
енергийна
ефективност / управление на товара, т.е.
допълнителните разходи за енергийна
ефективност / технологии и услуги за
управление на товара, за да се избегне
използването на единица крайна енергия
(фигура 1.2).

увеличава енергийната ефективност и
намалява общите разходи. Тази концепция
за най-малки разходи предполага, че ниските
сметки за действителни енергийни услуги
(т.е. ниски общи разходи за енергия плюс
амортизация на оборудването), а не ниските
цени на крайната енергия, са от значение.
Това, на свой ред, има някои важни
последствия
за
концепцията
за
конкуренцията,
които
трябва
да
се
преследват.
Най-простият и добре известен пример за
замяна между енергийното използване и
енергийно
ефективна
технология
е
компактната флоуресцентна лампа (CFL)
сравнена със стандартната крушка с
нажежаема
жичка.
Висококачествената
флоуресцентна лампа струва около 10 Евро,
т.е. 10 пъти повече от крушка с нажежаема
жичка; но флоуресцентната лампа издържа
10 пъти по-дълго време и използва 4 до 5
пъти по-малко енергия. Следователно,

Тъй като все още съществува голям
потенциал за енергийна ефективност/мерки
за управление на товара в много области на
приложение под пределните разходи на
крайното енергийно снабдяване (означено с
x (днес) на фигура 1.2), всяко движение в
посока на оптимума на най-малки разходи
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събрани за по-дълъг период от време,
енергийните услуги от флоуресцентни лампи
са много по-евтини от тези на лампи с
нажежаеми жички. Съществуват примери за
подобна замяна за всички крайни употреби
на енергия.
1.1.3
Намеса
на
концепцията
за
конкуренция

пълно познание за икономиката. Обратно,
това е социално-икономически процес с
много различни въздействащи фактори,
които
се
сблъскват
с
ограничена
рационалност. В този доста сложен процес,
различни единици, вземащи решения (като
фирми и домакинства) взаимодействат или
се конкурират помежду си, производителите
на
електричество
взаимодействат
/
конкурират с доставчици на флоуресцентни
лампи, дистрибутори на газ с производители
на енергийно ефективни кондензационни
котли, и доставчици на електричество с
домакинства, спестяващи енергия.

Проблемът е как да се постигне практически
този оптимум на най-малки разходи за
производство на действителни енергийни
услуги. Постигането на разпределителен
ефективен минимум по принцип не е
резултат от рационален избор от независим
човек вземащ решения, който притежава

Фигура 1.2: Икономическият оптимум на общите разходи като резултат от заменяемата
конкуренция между енергийно снабдяване и енергийна ефективност (Източник: Öko-Institut 1991)

Освен това, доближаването до оптимума на
най-малки разходи не е само проблем на
разпределение на вложеното към правните
единици за вземане на решение. То зависи и
от взаимодействието между индивидите в
рамките на вземащите решение единици,
както и от прецизните им решения как да се
използва вложеното и действителните
резултати на единиците, в следствие на тези
решения.

на газовия и електроенергийния сектор може
да помогне за намаляване на някои пречки за
енергийна ефективност свързани с цената
след известно време, то оставя незасегнати
много други бариери пред прилагането на
подобрения в крайното използване, а също
може дори да увеличи значението на някои
пречки или да доведе до нови.
На пример, намаляването на цените на
енергията и енергийните сметки, поради
повишена конкуренция при производството и
снабдяването едро и дребно с крайна
енергия
(т.е.,
само
от
страна
на
снабдяването с енергия) ще намали
стимулите за крайните потребители и за
доставчиците на услуги за енергийна
ефективност да инвестират в по-голяма

Съществуват голям брой други пазарни
несъвършенства и бариери от страна на
предлагането
и
търсенето,
които
възпрепятстват пълната реализация на
рентабилния потенциал за крайна енергийна
ефективност. Въпреки че преструктурирането
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енергийна ефективност. По този начин ще се
реализира по-малка енергийна ефективност,
въпреки че потенциала за спестяване на
разходи чрез енергийна ефективност все
още ще бъде по-голям от потенциалните
намаления на разходите, в следствие от пониските цени на енергията.

на пример, чрез въвеждане или увеличаване
на енергийни такси.
Все пак, увеличени енергийни такси, в
контекста на реформи за екологични такси,
които намаляват други такси, ще бъдат
необходими,
но
недостатъчни
за
преодоляване
на
бариерите
пред
енергийната ефективност. Те подобряват
рентабилността на мерките за енергийна
ефективност, но не намаляват другите
пречки, които не са свързани с цената на
енергията (подобно на „несъответствието на
възвръщаемостта“).
По
този
начин,
увеличените енергийни такси няма да
намалят прекалено високите транзакционни
разходи
за
крайните
потребители.
Следователно, решителните действия в
посока на минимума на най-ниските разходи
се нуждаят от политически микс, който е
насочен към тези взаимодействия, премахва
бариери,
и
следователно
намалява
транзакционните разходи за въвеждане на
рентабилни технологии за спестяване на
енергия.

Освен това, няма да бъде достатъчно, ако
енергийните компании осигурят само услуги
свързани с енергията, особено енергийно
ефективни технологии и услуги, само за да
бъдат по-конкурентноспособни на пазара на
крайна енергия, т.е. да подсилят лоялността
на клиентите или като част от обсъждани
стратегии.
Вниманието
към
крайната
енергия, вместо действителните енергийни
услуги и стимулите за увеличаване на
продажбите на крайна енергие, ще остане
незасегнато.
Основният проблем тук е, че специално
конкуренцията при снабдяването на дребно
ще намали стимулите за енергийни компании
да участват в дейностите за енергийна
ефективност.

• Съществува

възпиращ
фактор
за
инвестиране в енергийна ефективност,
който
намалява
продажбите
до
собствените потребители на енергийната
компания, тъй като това намалява
печалбите
свързани
с
енергийните
продажби. Стимулът за повишаване на
продажбите на енергия и така също и
външните разходи e непреодолим в
конкуренцията за снабдяване на дребно.

1.2 КАКВО Е ИРП/ ИОВСП
Интегрираното ресурсно планиране (ИРП) е
и двете:
1. Модерна концепция за планиране на
бизнеса на енергийните компании. Като
такова, ИРП търси комбинацията с наймалко
разходи
от
“традиционни”
възможности за снабдяване и нови,
обикновено различни ресурси (особено
Управление на енергопотреблението, но
също така CHP и възобновяеми енергийни
източници). С подкрепата на модерна
енергийна политика, тази рентабилна
смес от перспективи пред енергийната
компания може също така да се заеме с
микса с най-ниски разходи за клиентите и
обществото като цяло (фигура 1.2).

• Привлекателността на продажбата на
енергийно ефективни услуги на клиентите
на други доставчици се ограничава чрез
намаляване на цените на енергията.

• Следователно,

всички съществуващи
бариери за енергийна ефективност на
енергопотреблението по-скоро ще се
увеличат, ако конкуренцията е успешна но
ограничена до снабдяването с енергия.

2. Концепция за енергийна политика и
регулиране за постигане на оптимум с
най-ниски разходи за осигуряване на
действителни енергийни услуги, показани
на фигура 1.2 за обществото като цяло.
Това
предполага
създаването
на
политическа
и
регулаторна
рамка
("насочващи линии"), която има за цел да
насърчи конкуренция на замяна между
енергийно ефективни технологии и
енергия.
Следователно,
енергийната

Това не е аргумент против намаляване на
неефективността
при
снабдяването
с
енергия и за връщане към по-високите цени
от миналото. До степента, до която новите
по-ниски цени отразяват много по-високите
истински
дългосрочни
разходи
на
обществото
за
енергийната
система
(включително "външни разходи") дори помалко отпреди, това трябва да се преодолее,
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политка се нуждае правилно да насърчи
енергийните компании и нови играчи да
участват в снабдяването с действителни
енергийни услуги с най-ниски цени.
Където е подходящо, компаниите могат да
използват ИРП като концепция за бизнес
планиране
при
определяне
на
оптималната ресурсна комбинация.

на действителни енергийни услуги при наймалки разходи”. Този традиционен ИРП
процес на макроикономическо ниво започва с
формулиране на икономически, социални и
екологични цели (напр. CO2) и определяне на
параметри и процедури (напр. норма на
сконтиране, времеви хоризонт за планиране).
След това следва инвентаризация и анализ
на търсенето на действителни енергийни
услуги.

Интегрираното ресурсно планиране като
концепция за бизнес планиране може да се
използва в сектора за снабдяване с
електроенергия и газ. Основните разлики
между ИРП и традиционното бизнес
планиране на енергийните компании са:

Възможностите за посрещане на търсенето
на действителни енергийни услуги се
идентифицират,
оценяват,
избират
и
комбинират в Интегриран Ресурсен План.
Краткосрочен план за действие установява в
детайли различните определени действия в
Интегрирания Ресурсен План. Тези планове,
ако са изготвени от регулаторна компания,
трябва да бъдат проучени от регулатора и
обсъдени от обществото. След като се
вземат решения, следва реализацията на
плана,
придружена
с
независимо
наблюдение и оценка.

1. Действителни енергийни услуги (добре
осветени и отоплени стаи, “гореща пица и
студена бира”), а не енергия (т.е., kWh),
трябва да бъдат осигурени с възможно
най-малко вреда за здравето и околната
среда и при най-ниски разходи. Това може
да
включва
ново,
разпределено
производство от малка когенерация и
ВЕИ, но най-важната нова идея в рамките
на
концепцията
на
действителните
енергийни услуги, е че енергийните
компании се ангажират с намаляване на
енергийното потребление, когато това е
по-изгодно за потребителя отколкото
осигуряване на допълнителна енергия. В
най-добрия случай, енергийната компания
използва енергийно ефективни крайни
технологии и подходяща форма на
енергийно снабдяване в ефективния
“пакет от действителни енергийни услуги”,
който се предлага на потребителя.

Все пак, традиционната концепция за ИРП,
съсредоточена
върху
планирането
на
разширяване на мощностите, първоначално
е
разработена,
когато
пазарите
на
електроенергия и газ са се състояли от
регулирани компании с привилегирован
монопол и задължение за съответствие на
снабдителните мощности и търсенето.
Следователно тази концепция е остаряла за
повечето видове енергийни компании в
напълно либерализирани пазари, като
доставчик, който се конкурира с други
доставчици за клиенти, не може да планира
да посрещне цялото потребление на всички
потребители в даден район. Въпреки това, за
фазата на преход, концепцията може да се
използва в тези страни, които все още имат
неподходящи потребители, за снабдяване на
този пазарен сегмент. В допълнение на това,
адаптирана форма на концепцията е все пак
възможна за операторите на преносна и
разпределителна мрежа.

2. Междинното
пространство
между
ресурсите на търсенето и предлагането
означава, че опциите от страна на
търсенето и от страна на предлагането
трябва да бъдат анализирани, като се
използва
същата
икономическа
методология и параметри, особено по
отношение на времето на възвръщаемост
и лихвите. Следователно, необходимо е
да съществуват равни възможности за
използване на ресурсните алтернативи от
страна на търсенето и от страна на
предлагането.

Все още не е логично в либерализирани
пазари да се сравняват разходите за
модерни ресурни алтернативи (управление
на
енергопотреблението,
разпределено
производство) от една страна с разходите за
– или, с други думи, с ползите от избягване –
допълнения към “традиционната” система
(ново централизирано производство, T&D

Според
класическото
схващане,
ИРП
означава дългосрочно енергийно планиране
с цел техническо сравнение на пълния набор
от ресурси за общото предвидено търсене
(товар) в дадена област за постигане на
целта: “Задоволяване на общото търсене
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подобрения, др.) от друга страна, при
разработване на пакети енергийни услуги,
които постигат най-ниски сметки за всеки
потребител. Тези пакети енергийни услуги,
които се предлагат на потребителя, по този
начин използват енергийно ефективни
крайни технологии и подходяща форма на
енергийно снабдяване.

енергийната компания сама трябва да
изпълни всяка стъпка от пакета енергийни
услуги. В повечето случаи, тя ще си
сътрудничи с пазарни партньори, които могат
да направят това най-добре, като по този
начин се постига синергия, намляване на
транзакционните разходи, и ускоряване на
пазарната трансформация. Още повече,
постигането на честна конкуренция също и в
осигуряването на енергийни услуги и накрая,
действителни енергийни услуги означава, че
е подобрена прозрачността за енергийната
компания, за другите компании, а именно
малки и средни частни ESCO, и за всеки
потребител.

Целта на енергийната компания е да
задоволи нуждите от действителни
енергийни услуги на клиента при най-ниски
разходи. В този смисъл, ИРП би било
инструмент за икономическа ефективност и
оптимизация на микро ниво, който използва
същата
икономическа
методология
и
параметри, особено по отношение на
времето за възвръщаемост и лихвени
проценти, за анализ и сравнение на
ресурсните възможности от страна на
търсенето и предлагането.

ИРП и ИОСВП включват промяна в
критериите за икономическа ефективност,
следвайки съобръженията за основната
пазарна концепция в Глава 1.1: “От
значение
са
ниските
сметки
за
действителни енергийни услуги, а не
ниските цени на енергията”. ИРП като
концепция за бизнес планиране, на свой ред,
се основава на принципа на сравнение на
алтернативите от страна на предлагането и
търсенето при равни икономически условия
(CEC 1987, Krause/Eto 1989) като използва
методологията ИОСВП. Управлението на
енергопотреблението е една възможност за
ИРП или ИОСВП, като другите са модерни
източници от страна на предлагането, които
могат да бъдат сравнени с “по-традиционни”
източници (виж фигура 1.3).

Това не изисква (дългосрочно) планиране на
увеличение на мощностите. Все пак, това
означава, че доставчик на електроенергия
може да планира да задоволи нуждите от
действителни енергийни услуги на своите
клиенти с портфейл при най-ниски разходи,
съставен от:
1. закупуване на електроенергия (от други
производители, от обмен на енергия),
2. производство
на
собствена
електроенергия
в
централизирани
и
децентрализирани централи,
3. продажба на пакети електроенергия плюс
енергийно ефективни програми и услуги,
или само
4. продажба на енергийно ефективни услуги /
оборудване.
Тази методология обикновено се нарича
Интегрирана Оценка на Възможностите за
Снабдяване и Потребление (ИОВСП). Тя е
толкова полезна при либерализирани пазари,
колкото и в старите монополни пазари. Все
пак, конкуренцията променя възможностите
за финансиране на частта енергийна
ефективност в пакета енергийни услуги:
докато услуги Енергийна Ефективност –
Управление на енергопотреблението (ЕЕУЕП) са все още възможни, финасирането на
програми за ЕЕ-УЕП се нуждаят от
подкрепата на политически механизми.
Както бе обяснено по-горе, предлагането на
пакети енергийни услуги не означава, че
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Фигура 1.3: Връзка между ИРП/ИОСВП и УЕП
3. Инвентаризация и анализ на търсенето на
енергийни услуги

1.3 ПРОЦЕСЪТ ИРП
Кратък преглед на различните компоненти на
пълния процес на ИРП (т.е. първото,
“класическо” ниво на ИРП, включително
дългосрочно планиране на увеличаване на
мощностите) е представен по-долу, въз
основа на различни източници (Krause/Eto
(1988), Swisher et al. (1997)). Подродробно
описание на всяка една от тези стъпки е
направено в останалите глави на това
Ръководство.

Крайно енергийно потребление.
Налични крайни технологии и техните
храктеристики.
Структурни и конюктурни промени в
търсенето на енергийни услуги.
4. Определяне и оценка на възможностите за
задоволяване на търсенето на енергийни
услуги.
Програми за енергийна ефективност:
подобрен план и организация на
функциите, по-добри крайни технологии,
др.

1. Формулиране на цели:
Какви услуги свързани с енергия трябва
да се доставят до различните групи
потребители?

Дейности за управление на товара.
Възможности
за
снабдяване,
с
предпочитания
към
местни
и
децентрализирани
източници,
преди
всичко ВЕИ.

Какви нива на енергийна ефективност
трябва да бъдат достигнати?
Какво количество CO2 трябва да бъде
избягнато?
Каква социална политика ще бъде
свързана с доставката на услуги
свързани с енергията?

5. Интегриран Ресурсен План
Замяна на различните
(както е показано по-горе).

възможности

Определяне на целевите групи, които
трябва да реализират възможностите,
включително време.

2. Определяне на параметри и процедури:
Какви са принципите и формулите за
определяне на цените? По-специално,
съществува ли регулация на стимули за
УЕП?

Осигуряване
на
необходимите
инструменти и стимули (ЕЕ-УЕП услуги и
програми) за придвижване на целевите
групи към целите.

Какъв
е
времевият
хоризонт
за
планиране и какви сконтови проценти ще
се прилагат?

Преглед на всички изисквани действия.
Оценка на разходите за плана, и за
разпределението на ползите и разходите.

Какви са наложените такси или какви
защитни цени се предполагат?
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6. Краткосрочен план за действие

1.4). Още повече, последователните ИРП
процеси са синхронизирани така, че
последната стъпка на един ИРП процес
формира основата за първа стъпка на
следващия процес.

Уточняване по-подробно на различните
действия описани в т. 5 (горе). (Тази
стъпка може да се прескочи ако ИРП сам
по себе си е краткосрочен и насочен към
действия).
7. Обществено разглеждане
Плановете за Действие.

на

ИРП

Горната работна програма ще се реализира
по-пълно когато ролите на различните
участници
са
ясно
определени.
Преструктуриран/либерализиран
енергиен
пазар с ясно разпределение и честна
конкуренция при производството на енергия
може да допринесе за тази прозрачност, но
това зависи от естеството на процеса на
либерализация. На пример, конкуренция в
доставките на дребно може изцяло да
замени стимула на енергийните компании да
извършват
въобще
подобен
процес.
Следователно, ясната обществена политика
е необходима за въвеждане на прозрачност
и за стартиране и задвижване на процеса на
планиране.

и

Изслушване.
Записване на коментари.
Диалог между участниците.
8. Реализация на плановете
9. Наблюдение и оценка
В действителност, процесът ще бъде поскоро цикличен отколкото линеен, тъй като
са възможни пречки, пропускания на фази и
малки цикли в рамките на процеса (фигура

Фигура 1.4: Стъпки в процедурата по ИРП (Възпроизведена от D’Sa, 2004)
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Все пак, списъкът може да не е
изчерпателен. Целта е да се разбере, кои
може да са интересите, стимулите и
възпиращите фактори за всеки участник, и
така дали ИРП е подходящ за този участник,
дали е подходящо този участник да отговаря
за ИРП, и накрая, кой би бил найподходящия участник и при какви условия.

1.4 УЧАСТНИЦИ В ИРП
Осъществяването на процес на ИРП включва
различни участници, чиито роли са различни
и условни в преобладаващата пазарна
структура. Основните групи участници са
накратко описани, както и техния евентуален
интерес към ИРП.
Енергийна Компания: Вертикално
интегрирана
електроенергийна
корпорация или компания, която
покрива една или повече функции от
дейността на енергийно снабдяване.
Тези функции се обсъждат отделно.
Производители: Трябва да се
различават няколко вида:
- Вертикално
интегрирани
електроенергийни компании
- Независими производители (НП)
- Независими производители със
Собствени Мощности (НПСМ: CHP,
ВЕИ)

Вертикално
интегрирани
електроенергийни
компании могат да използват ИРП, дотолкова,
доколкото притежават полу-изключителни права (ако
са свъразни с Единичен Купувач) за производство и
снабдяване. Основният интерес на вертикално
интегрираните електроенергийни компании към ИРП
в миналото произтичаше от трудности при
изграждането на допълнителни производствени
мощности (атомни в САЩ; възражения към мястото
в Европа).
Независимите производители обикновено имат
малък интерес към ИРП, те търсят възможности да
изградят производствени мощности и те да работят.
Ако НП използват CHP или ВЕИ, те могат да се
възползват от ИРП (но не като участници), като
НПСМ.
НПСМ са благоприятни за ИРП, защото това може
да запази и разшири позицията им на пазара, и в
някои случаи да доведе до допълнителни приходи
за техните дейности.

Компания
отговаряща
преносната мрежа

за

Интерес към ИРП, но само в случаи, при които е
възможно
избягването
на
инвестиции
за
разширяване на мрежата. Все пак, подобни случаи
може да не са много чести.
НСО нормално проявява интерес към ИРП, когато е
регулиран за това. Обикновено системният оператор
е неутрален по отношение на наличните мощности и
товари. Все пак, това улеснява налагането на
задължения и стимули на НСО за ИРП. Без това,
един ‘мързелив’ системен оператор ще предпочете
разпределими и високо надеждни мощности пред
непредвидими и непостоянни оферти.
Все пак, в ситуация с ограничени мощности, НСО
може много да се заинтересува от планиране на
мощностно разширяване, както показва ситуацията в
Калифорния и други щати на САЩ през 2000 г.

за

Избягване на инвестиции за разширяване на
мрежата. Все пак, това не може да стане когато тя е
регулирана според ROR или подобни стимули за
насърчаване на разширяването. Ако цената за
разпределение ясно се регулира отделно от другите
ценови елементи, компанията отговаряща за
разпределитената
мрежа
може
да
получи

(Независим) Системен Оператор

Компания
отговаряща
разпределителната мрежа
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регулаторни стимули за ИРП и УЕП, както при НСО
на ниво пренос.

Интегрирани разпределителни /
снабдителни компании, “Компании
за Енергийни Услуги" (КЕУ, предимно
местни).
Основни връзки към ИРП:
- Техническо ноу-хау на енергийно
снабдяване
- Контакти с крайни потребители
- Информация за потребление на
крайна енергия и енергийни услуги

Могат да съществуват няколко движещи сили за
интерес към ИРП:
- Замяна на горива когато КЕУ снабдява също
Топлофикация и/или газ
- Лоялност на клиента
- Допълнителен приход от ЕЕ-УЕП услуги
- Интерес към местни източници
- Изпълнение на наложените стандарти за
ефективност, услуги, разработване на ВЕИ и др.
Важно е правните въпроси от бизнеса на КЕУ (т.е.
работа на мрежата като цяло, и снабдяване на
неприемливи клиенти) да бъдат регулирани за ИРП
и УЕП.
Основна пречка пред УЕП/ИРП от страна на КЕУ е
плащането на наем върху дейността на местните
управления,
което
засилва
вярването,
че
продажбата на повече електричество е рентабилна,
докато или конкуренцията при проджабите на
дребно, или традиционното определяне на цената
налагат
стимул
за
продажба
на
повече
електричество.

Чисто Снабдителна Компания

Движещи сили като горните, но без правни въпроси,
които могат да бъдат регулирани. Следователно
много ще зависи от възгледите на управлението
дали то оценява по-високо стимула за увеличаване
на лоялността на клиентите и/или получава печалба
от енергийно ефективни услуги, продадени по-скъпо
на клиента отколкото възпиращите фактори да
загуби печалба от продажби на клиенти участващи в
програми и услуги на ЕЕ-УЕП.

Обществени власти: Тяхната роля в
ИРП е решаваща при осигуряване на
обществените цели да съответстват
на интересите на енергийните
компании.
“Регулаторът” може да бъде агент
на обществените власти.
Национални/федерални обществени
власти

- Изпълнение на екологичните цели (Ангажименти
от Киото, т.н.)
- Повишаване на заетостта чрез инвестиции в
енергийна ефективност и ВЕИ
- Подобряване на търговски/платежен баланс
- Промишлена конкурентноспособност чрез пониски енергийни сметки
- Защита на собствените ресурси и промишленост

Регионални/местни власти

- Стимулиране на местната икономика
- Зачитане на социалните аспекти
- Изпълнение на екологичните цели (собствени
ангажименти като член на Международния Съвет
за Местни Екологични Инициативи (ICLEI) или
други сдружения)
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Съществуват и други участници, които могат
да се отличат:

спестявания и поведение, др е важен
фактор за успех. Експертният институт
може да бъде голяма национална
институция
(напр.
Австрийската
Енергийна Агенция, ADEME във Франция,
CRES в Гърция и др.) или сбор от малки,
частни
компании
и
институти,
специализирани в горните области, или
смесица и от двете.

Обществото: То е може би най-важният
участник в процеса ИРП/УЕП, когато
последният трябва да задоволи високите
цели и очаквания, които има за себе си,
т.е. овлядяване в действителност на
модела на енергийно потребление.
Обществото играе двойна роля. От една
страна то направлява политическите
процеси. Когато въпросите за енергийна
ефективност и околната среда са
приоритет в обществения план и
съществува
солидна
обществена
подкрепа за промяна на курса, нараства
вероятността
за
предлагане
и
реализиране на ефективни политически
мерки. Инициативи като ‘зелена’ енергия
могат да намерят стабилна основа, докато
разширяването
на
опасните
и
замърсяващи централни снабдителни
системи могат да бъдат ефективно
блокирани от обществената опозиция.

1.5 ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ИРП
ИРП се развива по-скоро от традиционни
концепции и практики за планиране на
енергийна експанзия, когато последните са
вече остарели през 70-те години на XX-век, в
следствие на предимно три развития. Първо,
включено е отчитане на аспекти различни от
изравнените цени на kWh, напр. сигурност на
снабдяване с горива, здраве & сигурност
свързани с производството на енергия (покъсно допълнени със загриженост за
електромагнитни сили от транспортиране на
високо
напрежение),
и
екологично
въздействие на производството на енергия
(ядрени емисии / радиация и ядрени
отпадъци, климатични промени, емисии на
окислителни химикали, др.).

От друга страна, обществото е енергиен
потребител, инвеститор и оператор на
крайни технологии, следователно то е
решаващ фактор за успеха или провала
на програмите за УЕП. В следствие на
особеностите на енергийното използване,
никой не може да заобиколи, подмине,
погази и т.н., енергийните потребители.
Различните потребителски групи са
целевите
групи
за
изготвяне
на
политиката за ИРП/УЕП, и тяхната роля
трябва да бъде подчертана повече от
преди.

Второ, развитието на търсенето става помалко предсказуемо, в следствие на
реакциите на домашни и промишлени
потребители към оповестяване на кризи и
рязко повишаване на цените. Рекациите през
70-те години на XX-век са осъдени да
останат предимно поведенчески, защото
крайните технологии за утвърждаване на
плановете за енергийни спестявания на
потребителите
не
са
били
широко
разпространени.
От
тогава,
повече
технологични
възможности
постоянно
намаляват
енергоемкостта
на
производствените и потребителски дейности
и позволяват ограничаване на растежа на
потреблението. По-малко предсказуемите
модели на потребление са кошмар за хората
планиращи
енергийна
експанзия,
съобразявайки се с мега енергийни централи
с време на изграждане от 5 до 10 години или
повече (напр. атомна енергетика в САЩ).

Експертни
институти:
Енергийните
компании от дълго време са в енергийния
бизнес, но само някои от тях имат
достатъчно богат опит и ноу-хау ‘зад
измервателния уред’ или за технологиите
за крайно използване и снабдяване с
енергийни услуги. Понякога е извън
възможностите
на
няколко
малки
енергийни компании да разработят
всичкото необходимо ноу-хау, а дори и за
най-големите компании е възможно да не
могат да разработят подходяща култура
за посрещане на нови предизвикателства.
Подкрепата на експертни институти по
отношение на напреднали технологии за
крайно използване, ВЕИ, възможности за
когенераци,
комуникация
с
крайни
потребители за инвестиции в енергийни

Трето, от страна на снабдяването се
разработваха
нови
технологии,
които
позволяват по-централизирано развитие на
производството на енергия. По-специално
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когенерацията на място бе подпомогната от
засилването на енергийната ефективност и
от подобряване на цялостните резултати (повисока надеждност, автоматизиран контрол,
по-малко поддръжка) на двигателите с
вътрешно горене и газовите турбини. И двата
вида технологии са облагодетелствани от
значителния напредък в транспортния сектор
(двигатели за мотори, самолети). Също така
децентрализираните
възобновяеми
технологии постоянно се подобряват, като
ветровата енергия бележи най-голям ръст в
сектора за производство на енергия.
1.5.1 ИРП
планиране

като

нова

концепция

повече енергия и за инвестиране в по-голями
производствени,
преносни
и
разпределителни мощности, и където не
съществуват ясни правила, под шапката на
ИРП някои компании продължават да
предлагат същите планове, каквито са
предлагали и преди това. По-специално,
продължават да осигуряват достатъчно
основен товар и други енергийни централи за
осигуряване на потреблението на посочената
територия, като избягват/блокират намесата
на
други
производители
(независима
когенерация, децентрализирани ВЕИ) и
насърчават пазарно разширяване основно
чрез рекламиране на нови услуги и
съоръжения (водни легла, климатици в
Европа).

за

В следствие на всички нови технологични
открития и общественото развитие, до
късните 80-те години на XX-век ИРП става
нова парадигма за планиране за енергийните
компании в САЩ, а по-късно и в някои други
индустриализирани
страни.
Все
пак,
прилагането на ИРП на практика е
неравномерно. От една страна, пионерите в
ИРП са използвали средства за подобряване
на недостатъците на традиционните методи
за планиране, и за замяна на големите
енергийни централи с крайна енергийна
ефективоност и ВЕИ.

Последният клас "ИРП проекти" не е
интересна категория за това Ръководство, но
той учи, че е необходимо да се види какво
стои зад ИРП или УЕП. Без ясни разпоредби,
съществува опасност от “двоен дивидент”
събран от измамни компании, защото те
могат да спечелят веднъж от инвестиции в
УЕП, които не съхраняват енергия и втори
път от продажби на необходимата енергия,
защото проекта за УЕП се е провалил.
Пионерите на ИРП работят здраво за
избягване на подобни клопки и разработване
на ИРП като практично средство за
планиране. Отговаряйки на, и почти
пропорционално
на,
влиянието
на
прогресивна обществена енергийна политика
и стриктно регулаторно управление и
наблюдение, ИРП може да се развива в
рамките на нов вид планиране, което
отговаря на теоритично поставени цели, като
регулиране на разликите между разширяване
на снабдяването и намаляване на търсенето
и между възможностите за централно
снабдяване с енергия и децентрализираните
такива, да използва освен бизнес или
микроикономически
мерки
и
различни
измерения
на
социалните
разходи
(екологично
въздействие,
сигурност,
справедливост, здраве & сигурност, др.), да
въведе
повече
разумни
междупроизводствени замени, като прилага ниски
сконтови проценти, т.н.

Това основно е така там, където съществуват
ясни правила и регулаторни стимули за
енергийните компании да правят ИРП и УЕП.
Особено в САЩ, след 1989 г. Обществените
комисии за комунални услуги използваха
стимули за постигане на това, че "планът за
най-ниски разходи на компанията да бъде
най-рентабилния план". Това често включва
механизми, които също намаляват или
елиминират
стимула
за
енергийните
компании
да
продават
повече
електроенергия (напр. Калифорнийската
ERAM - "механизъм за регулиране на
приходите от електроенергия”). Също така в
някои Европейски страни, където компаниите
са предимни държавни (напр. в Дания и
Холандия, и частично в Белгия и Германия) и
понякога дори нямат право да имат печалба
(напр. в Дания), а където е съгласувана ясна
политика за стимулиране на ИРП и УЕП
между
политиката
и
енергийната
промишленост, се постигат добри резултати.

Повече информация за историческото
развитие на ИРП в САЩ, Европа и други
региони може да бъде намерена в
публикации на Krause/Eto (1988), Swisher et

Все пак, където традиционното ценово
регулиране създава стимул за продажба на
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al. (1997), Stadtwerke Hannover (1995), ELSAM
(1994).
1.5.2
Възможности
либерализирани пазари

за

ИРП

за енергийна ефективност, за които може
да се докаже рентабилност, могат да
помогнат да се запазят и привлекат нови
клиенти.

в

2) Дистрибутори, които биха могли да
опитат за избегнат увеличаване на
възможностите на разпределителната
система посредство УЕП (управление на
товара,
енергийна
ефективност).
Въпросът тук за обществото е дали
рентабилността на програмите за УЕП
трябва да се изчислява само като
избегнати разходи за разпределение –
които биха били естествена перспектива
за чист дистрибутор, но не напълно
оптимално от социална перспектива – или
като напълно избегнати разходи за
обществото,
т.е.
включително
производство, пренос, снабдяване. Това е
предизвикателство за регулаторите, тъй
като разпределителната система ще
продължи да бъде регулирана функция на
сектора електроснабдяване. Подобен
подход може да се предприеме на ниво
преносна
система
от
независимия
системен оператор.

ИРП е разработен в свят на регулирани и в
много случаи вертикално интегрирани
енергийни компании монополисти. Сега,
пазарите на електроенергия и газ се
променят,
основно
в
следствие
на
въвеждането
на
разграничаване
на
производството, преноса и разпределението,
и на конкуренцията в производството и
снабдяването на дребно. Следователно,
трябва да се даде отговор на следния
въпрос: Какви са възможностите за ИРП в
повече или по-малко либеразлизирани
пазари на електроенергия и газ?
По-горе бяха определени две нива на ИРП,
пълен ИРП и ИОСВП. На микро ниво ИОСВП
е инструмент за развиване на пазар на
енергийни услуги като се използват тестове
ползи/разходи. Използването на оптимален
микс от ресурси с най-малко разходи при
(дългосрочно) планиране на разширяване на
мощностите е това, което наричаме
“класически” ИРП.

3) Местен дистрибутор/снабдител, който
очевидно интегрира перспективите на 1
(доставчик
на
дребно)
и
на
2
(дистрибутори) описани горе, но с пошироки социални цели. Особено за
общински местни енергийни компании,
приносът им за постигане на целите за
намаляване на CO2 е еднакво важен
стимул за упражняване на УЕП и
програми за енергийна ефективност. Все
пак, това трябва да е икономически
изпълнимо
за
местната
енергийна
компания, и това е въпрос относно
механизмите подкрепящи УЕП.

Съществуват
редица
възможности
за
използване на методологията на ИОСВП в
либерализирани пазари. Тя може да се
използва от:
1) Доставчици на дребно, които могат да
опитат
да
осигурят
действителни
енергийни услуги на най-ниски цени,
включително енергийна ефективност от
страна на търсенето. Въпросът за
доставчиците на дребно (на конкурентния
и на превилегирования пазар, но с
регулационни схеми без отделяне на
печалбата от продажбите) е все пак, дали
тази цел е изместена от основния стимул,
че увеличаването на продажбите ще
увеличи печалбата на доставчиците.
Следователно, доставчиците на дребно,
които имат основния стимул, вероятно ще
предпочетат схеми на финансиране (напр.
финансиране от трета страна или лизинг),
т.е. услугите на УЕП от схемите за
финансови стимули, т.е. програми за УЕП.
Ако те все още прилагат програми за УЕП,
те са изкушени да използват малко, но
много очевидни схеми, които повишават
лоялността на клиента. Все пак, услугите

4) Единични купувачи, които са в подобна
позиция
като
разпределителна
/
снабдителна
компания,
тъй
като
единичният купувач е свързан към
мрежовия оператор за разпределение или
пренос, и търгува с електроенергия.
Следователно, единичният купувач може
както разпределителната/снабдителната
компания да сравнява УЕП и други
разпределени
ресурси
с
напълно
избегнатите разходи за снабдяване от
източниците за централно производство.
5) Държавата (или регулаторния орган), е
тази която би могла да използва
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тестовете за разходи и ползи на ИОСВП,
за да оцени и приложи алтернативни
решения за енергийна ефективност с или
без да включва енергийния сектор, напр.
облагане на цената за разпределение или
снабдяване, за да създаде фондове за
енергийна ефективност (както Таксата
върху
Обществените
Ползи
в
Калифорния, или подобно облагане в
Дания, Норвегия, и Великобритания) и
независима организация за енергийна
ефективност. Подобна схема може също
да се използва за стимулиране на
ангажираността на енергийните компании
в ИРП/ИОСВП и УЕП, като се дава
свобода на всеки един дистрибутор или
снабдител или да плати облагането или
да вложи парите в собствено УЕП, при
условие, че може да се докаже
рентаблиността.

електроцентрали. Някои от политиките и
практиките на планиране може да се
различават от тези, които са подходящи за
вертикално интегрирани енергийни компании,
но общият подход е еднакъв.
Все пак, това освобождава ресурси за подълбок анализ на възможностите на
потреблението
и
децентрализираното
производство. Още повече, принципно
отделянето
на
разпределението
и
доставките на дребно от централното
производство ще бъде благоприятно за посилно
преследване
на
енергийна
ефективност1.
В пазар със сегмент от неприемливи
потребители, ИОСВП дори е по-лесно
приложим за разпределителни/снабдителни
компании, които имат права за снабдяване
на неприемливи потребители. Обаче, това за
тях зависи от съществуващите стимули от
регулатора и държавата, дали биха могли да
приложат каквото и да било управление на
енергопотреблението.
Съществуват
участници на либерализирания пазар, за
които тази форма на ИРП/ИОСВП очевидно
не е логична, напр. чист производител. Все
пак, докато производителя продава директно
на потребителя, тази компания би могла да
прибави енергийната ефективност към
услугите, които предлага на клиента.

6) Общините (при отдаване на права) или
държавата (при даването на лицензи за
снабдяване), са тези, които биха могли да
задължат собствениците на права или
лицензи да изследват УЕП и други
разпределени ресурси в съответствие с
методологията разходи-ползи на ИОСВП,
и да използват рентабилни разпределени
ресурси.
При пълно либерализиран енергиен пазар,
този вид ИРП може да запази силата си в
местен
/
регионален аспект, където
общинските
/
междукомуналните
разпределителни и снабдителни компании
продължават да се грижат за доставките на
дребно. Този вид ИРП ще бъде съкратен
някъде
при
снабдяването,
защото
възможностите за традиционно централно
енергийно производство не са в сферата на
действие на тези компании. Все пак, не е
необходимо една енергийна компания да
бъде напълно вертикално интегрирана, за
извлече ползи от ИРП.

Що се отнася до използването на ИРП като
инструмент за дългосрочно планиране,
възможностите вероятно са по-ограничени. В
един
напълно
либерализиран
пазар,
индивидуални енергийни компании не са
задължени повече да гарантират, че
бъдещото потребление ще бъде задоволено
със снабдяване за специфичен район.
Собствениците на централата ще я запазят
или ще се откажат с оглед на това дали
очакват да правят печалба, а не дали
1

При вертикално интегриран монопол, интересите
на производителите обикновено доминират над
интересите на доставчиците на дребно. При
традиционни
регулаторни
условия,
и
производителите и доставчиците на дребно имат
стимул за разширяване обема на продажбите си.
Когато се наложи енергийна ефективност на
монопола, прилагането на мерки за ефективност и
УЕП ще бъде задача на отделите по доставки на
дребно. Тази задача няма да бъде подкрепена от
производителите, особено в ситуация на
свръхкапацитети. Когато производителите работят
в конкурентен пазар, те възприемат енергийната
ефективност като негативно развитие.

При
подходящи
регулаторни
условия,
компания за разпределение/снабдяване с
енергийни услуги може да извлече полза от
УЕП по начина, по който това прави една
вертикално интегрирана компания. Такава
компания може да замени енергийните
покупки с нискоразходно УЕП (или с
рентабилни CHP и ВЕИ) точно по начина, по
който вертикално интегрирана енергийна
компания може да използва УЕП за замяна
на енергия и мощности от собствените си
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централата е необходима за осигуряване на
снабдяването. Следователно, използването
на ИРП като инструмент за дългосрочно
планиране, принципно, е приложимо за
участници, които се интерисуват от това
снабдяването и потреблението да си
съответстват в дългосрочен план.

доставчици на енергия и за инициативи за
УЕП,
включително
наблюдение
на
резултатите. Последният подход може да
възпрепятства
и
да
повлияе
на
изпълнението на ИРП.
2. Единичният купувач, който е отговорен
за постоянната работа на съответната
мрежа, отговаря за (напр. национална,
регионална
или
местна
система)
централизираните покупки и продажби на
енергия в системата, и може да
осъществи дългосрочно планиране. Като
единствен купувач, то все още има
познания за общия товар и потребление в
неговата система и по този начин може да
планира дългосрочно разширяване не
само на мрежата, но също така и на
производствените мощности. Все пак,
възможностите
за
предвиждане
планирането
за
разширяване
на
производствените
мощности
на
регионално или национално ниво са що се
отнася до НСО ограничени в ЕС от целите
на Директивата за Международния Пазар
на Електроенергия за насърчаване на
търговията с електроенергия извън
границите
на
системата,
както
и
възможността на приемливи клиенти
също в системата на единичния купувач
да купуват електроенергия от доставчици
извън системата на единичния купувач.

Съществуват три вида участници, които биха
могли принципно да направят това:
1. Независимият
системен
оператор
(НСО)
отговаря
за
работата
на
преносната система и за напасване на
снабдяването
и
потреблението
на
национално или регионално ниво. НСО
може да е заинтерисован от подобно
дългосрочно планиране, за да осигури
способността
си
да
напасва
потреблението и снабдяването и за в
бъдеще,
при
най-ниски
разходи.
Последните проблеми с надеждността на
снабдяването
в
Калифорния
демонстрират защо НСО въобще не е
свързан с производителя. Все пак, найвороятно това ще бъде само в негов
интерес, ако НСО не е свързан въобще с
производителя.
Дори
тогава,
регулаторните задължения и стимули,
могат да бъдат необходими, за да накарат
НСО да предприеме ИРП.
Когато НСО изпълнява предписаната му
роля на арбитър между, от една страна,
производителите и, от друга страна,
доставчиците до крайните потребители и
товарите до преносната мрежа, НСО
заема решаваща позиция да следи за
балансиране на различните възможности
на план за ИРП. Не е задължително
подобна позиция да бъде използвана за
насърчаване на ИРП. Първо, НСО трябва
да може да регулира подобна задача.
Второ, НСО трябва да разполага със сили
да изисква достатъчно информация от
производителите
и
от
крайните
потребители
(от
последните
чрез
доставчиците на услуги). Трето, трябва да
се реши дали самият НСО използва
инструменти
за
напасване
на
снабдяването и потреблението в бъдеще,
които да съответстват на плана за ИРП,
или дали трябва да изчака инициативи от
изготвящите политиката. Предният подход
натоварва НСО с повече отговорности и
задължения, напр. изготвяне на напълно
квалифицирана система за наддаване за

3. Като алтернатива, държавата може да
прави такова дългосрочно планиране,
напр. в съвместен процес на планиране
със секторите на електроенергия или газ,
с по-голямо ударение на целта за
повишаване
на
икономическата
ефективност чрез УЕП, и с по-широки
социални и екологични цели, напр.
намаляване на CO2. Отново това би било
логично на ниво ЕС, където износа и
вноса на електроенергия може да бъде
контролиран. На ниво ЕС и на национално
ниво, ИРП може да бъде интегриран в
един по-обхватен процес на планиране на
екологична политика. Холандия и Дания
са примери за това, как това ниво на
планиране играе значителна роля за
насърчаване и реализиране на енергийна
ефективност и използване на ВЕИ в
електроенергийния сектор.
Все пак, в някои страни, където все още
може да съществува пазарен сегмент за
неприемливи клиенти за по-дълъг период от
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време, подобно пълно ИРП може да се
направи за този пазарен сегмент, защото тук,
търсенето, което се определя от мястото, е
предсказуемо
за
превилегирования
доставчик. Така ИРП може да се насочи към
напасване на потреблението и снабдяването
при най-ниски разходи; въпреки че това е
ограничено от страна на мрежовите
мощности, които се споделят с приемливите
клиенти, то се счита за незначителна пречка.
Пример за такава страна е Италия, където в
действителност е създаден така наречения
"Единствен Купувач", който да централизира
покупката на енергия за този вид клиенти.

Членовете на Регулаторна
Вашингтон, 1998.

Комисия,

3) Суишер, Дж. Н, Януци, Г.М., Редлингер,
Р.И.:
Средства
и
Методи
за
Интегрирано
Ресурсно
Планиране,
Подобряване
на
Енергийната
Ефективност и Опазване на Околната
Среда, Работен Доклад No. 7, Екологична
Програма на Обединените Нации (UNEP),
Център за Сътрудничество на UNEP за
Енергия
и
Екология,
Национална
Лаборатория Risø, Роскилде, 1997.
4) D’Sa, Antonette: Интегрирано Ресурсно
Планиране
(ИРП)
и
реформа
в
енергийния сектор в развиващите се
страни, Енергийна Политика, Том 33,
Брой 10, Юли 2005, Стр. 1271-1285.
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2. ЦЕЛИ НА ПРОЦЕСА НА ПЛАНИРАНЕ
решението и приложението на предпочитан
ресурсен план изисква серии от анализи на
целите и използване на процеси, чрез които
стойностите и преценките на участниците се
прилагат при разработване на планове.

2.1 ВЪВЕДЕНИЕ
Интегрираното Ресурсно Планиране (ИРП)
може да се възприема като процес на
планиране, който отговаря на нуждите на
потребителите на енергийни услуги, по
начин, който задоволява множество цели на
използването
на
ресурсите.
При
структурирането на процеса на ИРП е
желателно да се включват не само членове
от различни отдели на копанията (напр.
инженерен, финансов, правен и обслужване
на клиенти), но и представители на (други)
агенции (министерства или отдели за
икономическо планиране, екологична защита
и енергия), сектори потребяващи енергия,
общностни групи, др. Обединяването на
широко спектърните възгледи на тези, които
ще бъдат засегнати от решенията на
планирането
може
да
благоприятства
общото мнение и да избегне поляризирането
на мнения, в следствие на прилагането на
тези планове.

2.2 ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ
Както бе споменато по-рано, първата стъпка
в процеса на интегрирано ресурсно
планиране е дефиниране на целите.
Примери за цели напр. за доставчик на
енергийни услуги, включват:
• Минимизиране на сегашната стойност за
изисквания за капитал,
• Минимизаране
цените,

на

повишаването

• Поддържане
на
надеждност
определено ниво, или

на
на

• Поддържане на определени финансови
отношения на определени нива.
Важно е целите, които ще се използват като
основа за избор между алтернативни
ресурсни планове, да бъдат установени, така
че да могат да се разработят подходящи
мерки за резултати, по време на оценката на
тези планове. От целите се разработват
специфични критерии, които се използват за
степенуване на алтернативните ресурсни
планове.

Широките цели на процеса ИРП могат да
включват:
a) Съгласуване на цели за национално,
регионално и местно развитие.
b) Осигуряване на достъп до енергийни
услуги на всички домакинства и бизнеса.
c) Поддържане
на
надеждността
на
снабдяването.
d) Минимизиране на краткосрочните или
дългосрочни икономически разходи за
доставяне на енергийни услуги или техен
еквивалент.
e) Минимизиране на екологичното влияние
на енергийното снабдяване и употреба.
f) Поощряване на енергийната сигурност
чрез минимизиране използването на
външни източници.
g) Осигуряване на местни икономически
ползи.
h) Минимизиране
на
разходите
за
чуждестранен обмен.

Обикновено, хората, които изработват
плановете, имат няколко цели, така някои от
целите могат да бъдат зададени като
ограничения. На пример, ограничение може
да бъде това всички планове да имат
вероятност от загуба на товар по-малка от
един ден на десет години. В други случаи с
множество цели, трябва да се използват
относителни тегла когато се оценяват
алтернативни планове.
Ясните цели за процеса на планиране се
формулират като качествени показатели. Те
обикновено не определят количествено
нивото на продуктите или услугите, които
трябва да се доставят. Все пак, трябва да се
установят специфични критерии, според
които да може да се измери постигането на
всяка цел.

Всяка страна, или друг регион на планиране,
установява собствени цели за ръководене
планирането на енергийните услуги. Цели,
като тези изброени по-горе, често са сред
тези, които се избират да ръководят ИРП, но
те си противоречат една с друга в различни
степени.
Следователно,
подготовката,
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Националната политика и планиране засягат
целите заложени в процеса на планиране.
Държавната политика за икономическо
развитие и екологична защита, допълнена от
провинциалните политики във федералните
страни, влияят върху структирирането на
ИРП. По-специално, националните цели за
развитие и стратегиите за управление на
енергийните ресурси трябва да бъдат
отразени като цели в процесите на
планиране на енергийните ресурси.

Интересите на участниците в процеса на
планиране са критичен източник на цели на
планирането, по вероятност по специфични
по същество от тези, които са извлечени от
правителствената политика. Специфичните
цели на планиране могат да бъдат първични
или обект на модификации, тъй като
първоначалните инфомационни и оценъчни
дейности дават по-ясна представа за
текущите
и
очакваните
условия
на
участниците.

Таблица 2.1: Възможни цели за Интегрирано Ресурсно Планиране

Цел

Естество на целта

Надеждни енергийни
услуги

Обслужване на клиентите
енергийните услуги

Електрификация

Осигуряването на електрически услуги на тези без удобен
достъп до електричество е цел в развиващите се страни

Минимизиране
на
екологичните влияния

Намаляване влиянието на енергийното производство (и
използването на енергия въобще) е цел, на която се обръща
все по-голямо внимание в последните години. Могат да се
отчитат екологичните въздействия в глобален, регионален и
местен мащаб.

Енергийна сигурност

Намаляване уязвимостта на енергийното производство (и
енергийния сектор въобще) до сривове в снабдяването
причинени от събития извън региона/страната.

Използване на местни
ресурси

Използването на повече местни ресурси за осигуряване на
енергийни услуги – включително домашни горива и произведени
технологии – е от интерес за много страни (тази цел може да се
препокрие с целите за енергийна сигурност)

Диверсифициране на
снабдяването

Диверсифицирането може да включва използване на няколко
вида производствени съоръжения, различни видове горива и
ресурси или използване на горива от различни доставчици

Подобряване
ефективността

на

Подобряването на ефективността на енергийното производство,
пренос, разпределение и използване може да представлява цел
само по себе си

Минимизиране
разходите

на

Минимизирането на разходите е ключов стимул за преследване
на ИРП, и ключова цел при планирането. Разходите, които
трябва да се минимизират, могат да бъдат разходи за
компанията, разходи за обществото като цяло (което може да
включва екологични разходи), разходи за клиентите, капитални
разходи, разходи за международен обмен, или други разходи.

Осигуряване
социални ползи

на

Осигуряване на социални ползи от снабдяването с енергийни
услуги до повече хора (напр. охлаждане, и светлина за селските
здравни заведения и училища, или светлина, радио и телевизия
за домашно ползване). Обратно, социалните вреди, като
преместване на домакинства поради разработване на енергиен
проект, ще бъдат избегнати или минимизирани.

Осигуряване на
местна заетост

с

минимални

нарушения

на

Изборът на ресурси има различни ефекти върху местната
заетост. Целите на ИРП могат да включват повишаване на
местната заетост свързана с енергийния сектор, и повишаване
на заетостта в икономиката като цяло
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Придобиване
технология и опит

на

Една енергийна компания (или местен/национален орган) може
да желае да използва определени видове разработки на проект,
за да добие опит в изграждане и използване на прилаганите
технологии

Запазване
гъвкавостта

на

Разработването на планове, които са достатъчно гъвкави, че да
бъдат модифицирани когато разходите, политическата
обстановка, икономическите възгледи или други условия се
променят

На тази фаза на процеса на планиране се
установяват няколко цели. Таблица 2.1
представя възможните цели, които хората
изработващи планове в компаниите, хората
вземащи решения от името на държавата,
ръководителите на местните власти и други
могат да изберат да използват при
формулиране и оценка на интегрираните
ресурсни планове.

уравнения
обобщават
процес на ИРП:

оптимизационния

Минимизиране на общите разходи:
CS (E, R) + CD (D) + CP (E, D, R)

(2.1)

Обекта на: E + D = ES

(2.2)

където:

Веднъж като се договорят плановите цели,
трябва да се опишат мерки към всяка цел.
Разходните цели могат да се използват за
количествени измервания на резултатите,
докато социалните разходи може да изискват
качествен
подход
към
измерването.
Измерването на екологичните резултати
може да включва количествени мерки (напр.,
оценка на емисиите от замърсители на
въздуха)
и
качествени
мерки
(напр.
естетично въздействие).

E=

Енергия продадена на потребителите

D=

Енергийни спестявания от УЕП

R=

Изисквано намаляване на емисиите

CS (E, R) =

2.3 КРИТЕРИЙ ЗА ПЛАНИРАНЕ С НАЙМАЛКИ РАЗХОДИ
В процеса на ИРП, ресурсните алтернативи
се оценяват с помощта на следния основен
CD (D) =
критерий: да осигурява енергийни услуги при
най-малки общи разходи, при които общите
разходи включват разходи за производство
на крайна енергия, пренос, разпределение, C (E, D, R) =
P
екологични емисии и други обществени
разходи. Всяка алтернативна ресурсна
комбинация трябва да бъде оценена, като се
използва един и същ ИРП критерий, и всяка
трябва да осигури поне същото ниво на
енергийни услуги, включително удобство при
крайното използване и надеждност на
снабдяването, както при основния случй,
дефиниран в Глава 1.
Целта на ресурсното планиране може да се
формализира като оптимизационна задача,
която може да се реши или чрез формални
оптимизационни модели или чрез използване
на набор от по-прости техники. Следните

ES =
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Цена на снабдяването с
енергия за крайно използване
(включва капитал и разходи
за експлоатация и поддръжка
и е функция от продажбите на
енергия за крайно използване
E; включва също разходите за
оборудването за контрол на
замърсителите,
за
да
отоговаря
на
правните
екологични
стандарти
и
следователно
е
функция
също на R)
Цена на програми за УЕП (тя
е функция на размера на
програмите за УЕП D)
Цена
на
емисиите
от
замърсители, т.е. стойност на
екологичните
вреди
за
обществото, причинени от
производството на крайна
енергия (тя е функция на
количеството продажби на
енергийни услуги E, нивото на
програмите за УЕП D, и
изискваното ниво за контрол
на емисиите R)
Ниво на енергийните услуги
изисквани от енергийните
клиенти.
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Забележете, че разходите за снабдяване с
крайна енергия включват разходите за
оборудване за контрол на замърсителите,
изисквано
от
екологичните
наредби.
Например, ако разходите за производство,
пренос и разпределение на електроенергия
са $50/MWh, а разходите за оборудване за
контрол на замърсителите са още $10/MWh,
тогава общата цена на снабдяването с
електроенергия
ще
бъде
$60/MWh.
Разходите за оборудване за контрол на
замърсителите тогава се вкарани в цената на
енергийните услуги.

вариантите за енергийна ефективност и УЕП
бъдат
анализирани,
както
ще
бъде
дискутирано по-нататък, следващата задача
е да се оценят разходите за вариантите от
страна на снабдяването, включително
нетрадиционни източници.
Тогава, могат да се оценят екологичните
въздействия на различните варианти, и ако е
възможно, техният ефект върху разходите за
снабдяване.
Накрая,
вариантите
се
степенуват в съответствие с разходите за тях
и се изграждат сценарии за използваните
ресурси. Тези сценарии комбинират варианти
от страна на търсенето и предлагането,
заедно с програми за изпълнение и
оперативни планове, за да се постигне
интегриран план с най-малко разходи, или
набор от планове основани на анализ на
чувствителността на важни предположения.

Все пак, дори след инсталиране на
оборудване за контрол на замърсителите,
все още ще има остатъчно замърсяване към
околната
среда,
носещо
вреда
за
обществото. Този разход, който не се понася
от централата произвеждаща енергията, а от
обществото като цяло, е известен като
външно влияние. Стойността на това външно
влияние, обикновено пренебрегвана в
традиционното планиране, се улавя в
уравнението за ИРП от компонента CP.

БИБЛИОГРАФИЯ
1) Суишер, Дж. Н, Януци, Г.М., Редлингер,
Р.И.:
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и
Методи
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Интегрирано
Ресурсно
Планиране,
Подобряване
на
Енергийната
Ефективност и Опазване на Околната
Среда, Работен Доклад No. 7, Екологична
Програма на Обединените Нации (UNEP),
Център за Сътрудничество на UNEP за
Енергия
и
Екология,
Национална
Лаборатория Risø, Роскилде, 1997.

Ограничението
при
тази
задача
за
минимизиране на разходите е, че същото
общо количество енергийни услуги трябва да
бъдат задоволени, независимо дали чрез
производство на крайна енергия или чрез
спестяване на енергия с помощта на УЕП или
други програми за ефективност. Този
критерий не означава, че енергийни услуги са
постоянни във времето; всъщност може да
се очаква, че те ще се увеличават. Това не
означава, че основното ниво на търсене на
енергийни услуги е постоянна тенденция,
която се знае със сигурност, а по-скоро може
да съществува набор от основни сценарии,
например такива, които отразяват различни
темпове на бъдещ икономически растеж.

2) Институт Телус, Бостън, Масачузец,
Наръчник
с
най-добри
практики:
Интегрирано Ресурсно Планиране за
Електроенергия,
Подготвен
за
Програмата за Обучение за Енергия и
Екология, Офис за Енергия, Екология и
Технологии, Глобално Бюро, Екологичен
Център, USAID; изпълнен от Енергийна
Група, Институт за Международно
Образование, Район Вашингтон.

Критерият за ИРП просто изисква за всеки
основен сценарий на очаквано потребление
на енергийни услуги, определеното ниво на
енергийни услуги да бъде задоволено от
всички алтернативи на този основен
сценарий. Алтернативите за снабдяване с
крайна енергия и тези от страна на
търсенето могат да бъдат описани и оценени
като се използва този критерий. След като
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3. ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ,
АНАЛИЗ НА ВАРИАНТИ ЗА УЕП

ОСНОВАНИ НА

СЦЕНАРИИ,

3.1 ВЪВЕДЕНИЕ
относително значение като източници на
неясноти.

3.1.1 Какво е анализ на сценарий
Сценарийният
анализ
(наричан
още
планиране на сценарии) е аналитична
техника, която е насочена към възможните
рискове
и
възможности
свързани
с
несигурността. Следователно, сценариите
основно могат да се дефинират като
алтернативни образи на бъдещето.

В контраст с подхода на “прост” сценарий,
който
представлява
разработване
на
алтернативното бъдеще при различни
политически алтернативи, повечето от
текущите модели се стремят да направят
крачка напред – те осигуряват рамка за
прогнозите.
Такива
модели
използват
внимателен анализ на текущите и бъдещите
тенденции, за да определят вероятно
бъдеще
–
често
определено
като
“референтен” случай.

Сценарийният анализ осигурява метод
според който взетите решения днес могат да
бъдат оценени с оглед на бъдещето
(сценарий). Сценарият се различава от
простия анализ на чувствителността по това,
че сценарият напасва множество от
променливи,
докато
анализът
на
чувствителността напасва една променлива
– по този начин един сценарий представлява
вътрешно съгласуван поглед за бъдещето.

Все пак, когато се прогнозира отвъд времето
на текуща технология или политически
действия, тези модели са по-отворени за
интерпретация. От миналия опит, някои
енергийни тенденции и модели на развитие
могат да бъдат предвиждани с определена
степен на сигурност, но някои от основните
фактори, които движат това развитие
(включително,
например,
технологично
развитие, степен на отвореност на пазарите,
екологични стойности според хората и др.) са
много по-малко предсказуеми.

3.1.2 Функцията на сценарии и модели
Функцията и полезността на сценарийното
планиране са основно да подпомагат
вземането на решение като предлагат
възможност за определяне на проблемите,
заплахите
и
възможностите.
Чрез
изследване на вътрешно съгласуваната и
рационална верига от събития и тенденции,
които могат да бъдат следствие от сегашни
действия, те позволяват по-добра оценка на
алтернативните политики. Този подход е
особено подходящ за анализ на енергийните
тенденции. Следователно, сценарийният
анализ основно се използва за сравняване
на алтернативи, които да осигурят дадено
ниво на енергийни услуги.

3.1.3 Два основни подхода: отдолу-нагоре
срещу отгоре-надолу
Модели, които се използват за анализиране
на потенциални енергийни политики, често се
класифицират или като “отгоре-надолу” или
“отдолу-нагоре”. Тези описания подчертават
разликите между това как видовете
моделиране
описват
работата
на
икономиката
и
енергийната
система.
Моделите
“отгоре-надолу”
обикновено
разглеждат икономиката като големи сборове
капитал, труд, материали и енергия, или
“фактори за производство”, и често включват
пазарен клиринг, или “факторно ценово
равенство”, като “двигател” за работа на
модела.

Сценариите позволяват да се направи посистематична оценка на неяснотите в
бъдеще в енергийните прогнози. Те могат да
подпомогнат
учените,
политическите
анализатори или енергийните мениджъри да
определят основните измерения и движещи
сили във формата, която енергийното
потребление може да приеме, и да ги доведе
до
това
да
изследват
и
разберат
динамичните връзки между основните
движещи сили, както и да оценят тяхното

Повечето
модели
“отгоре-надолу”
не
използват пряко описание на технологии и
процеси, въпреки че могат да бъдат
интегрирани с модели за енергийно
снабдяване, които включват ясно третиране
на технологии. Моделите “отдолу-нагоре”, от
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друга страна, работят на ниво на
технологиите и процесите, които се
използват за осигуряване на енергийни
услуги. Те започват с характеризиране на
финансовите разходи и характеристики на
текущата технологична наличност, и могат да
бъдат използвани за изчисляване на това как
развитието на технологичната наличност
може да бъде различно в свят със
специфична енергийна политика.

разходи за осигуряване на екзогенно
извлечено търсене на енергийни услуги, при
зададени
факторни
цени.
Ключовото
предимство за моделиране “отдолу-нагоре”
е, че то може да моделира политики, които се
опитват да повлияят на избора на
оборудване и използването му, политика
като
стандарти
за
ефективност
на
оборудване,
данъчни
кредити,
преки
субсидии, емисионни такси и системи за
търгуване с разрешения.

3.1.4 Ограничение на използването на
модели
“отдолу-нагоре”
и
“отгоренадолу”

3.2
КЛАСИФИКАЦИЯ
СЦЕНАРИИ

НА

РАЗЛИЧНИ

Обикновено човек започва с един социоикономически сценарий, който осигурява
предвиждания за населението, структура и
икономически растеж за даден регион или
страна от настоящето до дадена целева
година. Понякога е полезно да се работи с
повече
от
един
социо-икономически
сценарий,
като
сценарий
на
висок
икономически
растеж
и
на
нисък
икономически растеж. Това позволява
извършването
на
сценарий
на
чувствителността на социо-икономическите
параметри, които могат да имат основно
влияние върху енергийното търсене. Все пак
са необходими поне два сценария за
крайното използване: основен сценарий и
ефективен
сценарий,
който
отчита
подобренията в ефективността на крайното
използване.

Традиционните
“отгоре-надолу”
модели,
които разглеждат икономиката на много
сумарно ниво, са изпитали трудности при
развитие на технологичната наличност на
доста подробно ниво. Това води до
разработване на модели “отдолу-нагоре”
ориентирани
към
технологии,
които
моделират икономиката като развиваща се
технологична наличност. Все пак, проблемът
с модели “отдолу-нагоре” е в това, че те са
непълни модели; по-скоро те разчитат на
основни предвиждания за икономическата
структура и растеж, които се анализират в
макроикономически модел “отгоре-надолу”,
за прогнозиране на търсене на енергийни
услуги.
Освен това моделирането “отдолу-нагоре” се
основава на избора на технологии от фирми
и домакинства. За това то изисква “мотор” за
човешкото поведение; най-често се използва
минимизиране на разходи. Това води до два
въпроса: фирмите и домакинствата вземат
ли решения за покупка на технологии като
минимизират финансовите разходи, и какво
става с всички други системни ефекти, които
могат да бъдат предизвикани от енергийната
политика? На повечето модели “отдолунагоре” им липсва поведенчески реализъм,
свойствен
за
сумарното
ниво
в
макроикономическите модели, и равновесна
обратна връзка, също свойствена за макро
моделите.

Възможно е да се включат някои подобрения
на ефективността в основния сценарий, както
и ако някой предположи, че някои
подобрения ще се случат естествено, без
специфична намеса на пазара, за да се
стимулират
подобни
подобрения.
Ако
основният сценарий не включва подобрения
в ефективността на крайното използване,
тогава това се нарича замразен сценарий за
ефективност.
Ефективният сценарий може да се извлече
при една мярка за крайно използване, или
набор от подобрения в няколко крайни
използвания и сектори. Съществуват няколко
вида ефективни сценарии, включително:

Моделите “отдолу-нагоре” ясно обясняват
технологиите и инженерните процеси.
Проникването на нови технологии и процеси
нормално се моделира въз основа на
разходи и осбености на резултатите на тези
технологии отнасящи се до съществуващата
технологична наличност; повечето модели
“отдолу-нагоре” минимизират финансовите

a) Сценарий за техническия потенциал
b) Сценарий за икономическия потенциал, и
c) Сценарий за пазарния потенциал.
Други видове дефиниции за сценарии могат
да включват степента на растеж на
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енергийните услуги, стратегия от страна на
предлагането, или други параметри.

да се определят основните ефективности на
крайното използване. Най-основният подход
към разработване на основен сценарий за
крайно използване е статичен замразен
сценарий за ефективността, при който
енергоемкостта се запазва постоянна по
време на анализа от базовата година до
прогнозната целева година.

3.2.1 Основен сценарий за предвиждане
на растежа
За опростяване на дефиницията на основния
сценарий, и за свързването и с добре
известни количества, обикновено човек
характеризира осигурените енергийни услуги
все едно средната енергийна ефективност за
всяка дейност не би се изменила след
базовата година. Този “замразен сценарий за
ефективност” не е истински сценарий,
защото дори и да не се положат в бъдеще
активни
усилия
за
подобряване
на
ефективността, енергоемкостта най-общо ще
намалее просто като резултат от замяна на
по-старо, по-малко ефективно оборудване с
нови
модели.
По-скоро,
енергийното
използване при “замразена ефективност”
просто отбелязва растежа на енергийните
услуги, индексиран към настоящото ниво на
енергийни услуги и енергийно потребление.

Малко по-сложен подход, известен като
динамичен
“замразен
сценарий
за
ефективност” (или “замразен сценарий за нов
модел”), позволява заместване на остаряло
оборудване с нови (по-ефективни) модели на
пазара, но не позволява въвеждане на нови
технологии, които не са съществували на
пазара през базовата година. При този
сценарий средната енергоемкост може да
намелее през времето, например, до нивото
на средната интензивност на наличното ново
оборудване през базовата година.
3.2.2 Сценарий за техническия потенциал
Този сценарий отчита всички възможни
технически
подобрения
във
всяко
оборудване, сгради и процеси, които могат
да бъдат въведени в прогнозната година.
Този потенциал може да се характеризира с
две версии: хипотетичните спестявания,
които могат да се постигнат ако всички
системи могат да бъдат преобразувани
мигновено, или спестяванията, които могат
да бъдат постигнати ако остарелите системи
се заменят с по-ефективни.

Дефиниране на Енергийни Услуги
Нивото на енергийни услуги трудно може
да се дефинира, защото енергийните
услуги могат да се измерят чрез няколко
различни единици като лумен-часове на
светене,
градус-ден-квадратен
метър
отопляема или климатизирана сградна
площ, тонове произведен продукт, др.
Някои енергийни услуги, като готвене или
електронни забавления или офис задачи,
могат трудно да бъдат дефинирани по
количествен начин. Индексирането на тези
неопределени количества към измерено
енергийно потребление в замразения
сценарий за ефективност опростява
проблема с изграждане на сценарий.

Възможно е също да се разграничи
теоритичен потенциал за енергийна
ефективност, който може да се дефинира
спрямо
термодинамични
ограничения.
Например, ако всичката използвана енергия
от една електрическа лампа можеше да се
превърне в светлина, а не топлина,
ефикасността на лампата (мярка за
енергийна ефективност) ще бъде няколко
пъти по-голяма от най-добрите налични сега
лампи, и повече от десет пъти по-голяма от
традиционните лампи с нажежаема жичка.
Подобно
на
това,
ограниченията
за
ефективността
на
отоплението
и
охлаждането могат да бъдат определени от
ограниченията
за
термодинамична
ефективност за топлинна помпа работеща
между определени външни и вътрешни
температури. Все пак, дори да съществуват
теоритични ограничения на ефективността,

Основният сценарий обикновено предполага,
че настоящите насоки се поддържат по
отношение на енергийното използване,
проникване на оборудването (ефективен
срещу по-малко ефективен модел), др., които
биха били очаквани без промяна на
политиката. В страни където УЕП не е
стандартна практика, този сценарий може да
съвпадне
с
официалната
прогноза.
Основният проблем при използване на
официална прогноза като основен сценарий
е, че тя може да не осигури достатъчно
подробности, с които да се направи
класификация на крайното потребление или
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специфичното

други програми за енергийна ефективност.
Въпреки че подмяната на крушки с
нажежаеми
жички
с
компактни
флоуресцентни
крушки
може
да
е
рентабилна, не всички потребители желаят
да ги инсталират у дома си. По този начин
сценарият за пазарния потенциал ще улови
възприетото количество спестявания, който
ефективно ще бъдат използвани.

Техническият потенциал за енергийна
ефективност може да се дефинира като
подобряване
на
крайната
енергийна
ефективност, което може да се постигне, ако
най-ефективните технологии познати днес
постигнат 100% проникване на пазара по
време на живота на технологиите (10-20
години). Според тази дефиниция, на
практика, техническият ефективен потенциал
винаги се променя при наличие на нови
технологии. Тъй като текущата наличност на
“известни” технологии зависи поне от това да
са достатъчно рентабилни, техническият
потенциал понякога трудно се разграничава
от потеницала за икономическа ефективност.
3.2.3
Сценарии
потенциал

за

В допълнение към технологичните разходи,
мерките за енергийна ефективност са
допълнително
ограничени
от
административни разходи и техническата и
институционална приемливост на мерките.
Например, по-ефективната технология може
да не бъде подходяща за някои приложения,
независимо от разхода, или от това, че може
да има функционални или естетически
ограничения. Достигането на пълния пазарен
потенциал изисква време, а 100% пазарно
проникване в повечето случаи не може да
бъде постигнато.

икономически

Този
вид
сценарий
отчита
само
рентабилните алтернативи. Алтернативите
от страна на търсенето се проучват, а
сценарият включва само тези мерки, които
задоволяват даден праг на рентабилност.
Този праг изпитва изгодността на дадена
мярка
за
обществото,
потребителите,
компанията или друга агенция. Разходите на
конкурентните алтернативи от страна на
предлагането се взимат предвид, и могат де
се включат екологични и други външни
разходи.

Дори със силни стимули, новите технологии
изискват време да постигнат голям пазарен
дял, а програмите за обновяване на
същестуващи съоръжения са ограничени от
ресурсите на прилагащата ги агенция да
обслужи изцияло приемливите потребители.
Следователно,
достижимият
пазарен
потенциал включва една нарастваща част от
отбщия пазарен потенциал в даден период
времето. Този потенциал е функция от
определеното време, вида използвани
програми и институции, и техническияикономически праг на рентабилност.

Следователно,
потенциалът
за
икономическа енергийна ефективност е
подобрението в енергийната ефективност,
което ще настъпи в резултат от максимално
използване на рентабилни технологии. Той е
функция на избрания праг на рентабилност,
основана на периода на възвръщаемост,
вътрешната норма на възвръщаемост, или
цената
на
спестената
енергия.
Поамбициозните увеличения на ефективност
обикновено могат да се определят при
повишаване на тавана на разходите. Въз
основа на тази концепция, нормално е този
потенциал да се описва във форма на криви
на пределните разходи (понякога наричани
“криви на предлагане” на спестената
енергия).

Достижимият пазарен сценарии ще улови
подобренията в ефективността налични чрез
реални програми, обект на степента на
обoрот на съществуващите сгради и
оборудване и съществуващите ограничения
за пазарно проникване в даден период от
време. На фигура 3.1 е представено
обобщение на различни сценарии описани в
този параграф.
3.3 СТЪПКИ НА АНАЛИЗА НА СЦЕНАРИИ
Четирите основни стъпки на анализа на
сценарии са:
a) Определяне на целта,
b) Определяне на фактори и взаимовръзки,
c) Разработване на сценарии, и

3.2.4 Сценарии за пазарен потенциал
Не всички рентабилни мерки могат да бъдат
успешно приложени с помощта на УЕП и
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степента на сложност, така че необходимите
изисквания за данни в подкрепа на анализа
на сценария да се определят възможно найрано. В допълнение на това, тази стъпка
подпомага определянето на това дали
съществуващите модели и техники са
способни да моделират сценария и дали се
налага алтернативен подход.

d) Установяване на ролята на вземане на
решение.
Определянето на целта е фаза, в която се
установява целта за провеждане на анализ
на сценария. Също така, на тази първа фаза
се определя относителната степен на
сложност на оценката. Важно е да се оцени

Енергийни Сценарии
за прогнозна година:
Замразен Сценарий за
Ефективност
Поддържане на същите резултати за
ефективност на крайните технологии.

Основен Сценарий

Базова година
Необходима
информация:
- Нива на енергийни услуги
по крайни използвания.
- Енергоемкост по крайни
използвания.
- Социо-икономически
показатели на енергийно
търсене.

Социо-икономически
сценарии
за прогнозна година:
- ръст на населението.
- икономическа активност.
- нива на енергийни услуги
(насищане с уреди, др.).
- енергийна еластичност.
Поне един социо-икономически
сценарий е нужен за
предвиждане на бъдещите нива
на Енергийни Услуги.

(Може да бъде също Замразена
Ефективност)
Неполитически случай: Подобрението на
енергийната ефективност следва
текущите тенденции.

Технически Потенциал
Успешно прилагане на всички
алтернативи за ефективност при всички
клиенти.

Икономически Потенциал
Успешно прилагане само на рентабилни
алтернативи при всички клиенти.

Пазарен Потенциал
Успешно прилагане само на рентабилни
алтернативи при само приемливи
клиенти.

Постижим Пазарен
Потенциал
Успешно прилагане само на рентабилни
алтернативи при само реалистична част
от приемливи клиенти.
Всички Сценарии за Енергийна
Ефективност отчитат същите
прогнозни нива на Енергийни Услуги

Фигура 3.1: Различни енергийни сценарии

Втората стъпка е да се определят факторите,
които влияят върху ресурсния план и които
ще бъдат засегнати от анализа на сценарии.
Тези фактори често се считат за движещи
сили. Относителното значение на тези
фактори може да се използва за дефиниране
на важните, или ключови, движещи сили,
които трябва да бъдат оценени чрез процеса
на анализ на сценария. В допълнение, при
тази
стъпка
взаимовръзката
между
движещите сили трябва да бъде взета под
внимание, за да се защити срещу
несъответствия в рамките на сценария. В
някои случаи, може да се определи, че
движещите сили могат да бъдат групирани
според тясната връзка между движението на
една променлива и някоя от другите
променливи.

Третата стъпка в процеса е разроботване на
сценарии основани на критични фактори
определени в стъпка две. На тази фаза,
нужните данни за сценариите трябва да
бъдат събрани така, че сценарият да бъде
“функционален”
от
гледна
точка
на
моделирането.
Накрая, последната стъпка е да се проучи
ефекта на сценария върху ресурсния план.
Това съображение може да бъде или
качествено или количествено, основано на
целите на сценария и неяснотите, с които се
занимава.
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които намаляват използването на енергия
(обикновено с намаления във върховите
товари) чрез замяна на по-малко ефективни
единици или системи с по-ефективни
съоръжения и оборудване. Мерките за
енергийна ефективност могат да се приложат
за всякакво крайно използване. Малък
пример за подобни мерки, организирани по
сектори (потребителски групи) е представен
в Таблица 3.1.

3.4 ПРОУЧВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВИТЕ ОТ
СТРАНА НА ТЪРСЕНЕТО
Под Управление на енергопотреблението,
или УЕП, се разбира програми или проекти,
които се предприемат с цел да се управлява
търсенето на енергия: намаляване на
използването на енергия, промяна във
времето на използване на енергия (и
следователно
профила
на
върховото
търсене на енергия), или и двете. Чрез
намаляване на търсенето на енергия,
алтернативите на УЕП могат да намалят
използването
на
съществуващите
съоръжения за енергоснабдяване или, да
обслужват повече клиенти с дадените
съоръжения, и да отложат изграждането на
нови мощности.

3.1.3 Технологии за смяна на горивото
При
електрическото
ИРП,
най-често
използваните видове алтернативи за смяна
на горивата са тези, които спестяват
електричество и намаляват върховите
товари чрез замяна на електричеството за
друго гориво. Взема се предвид и
преминаване от горивото към електричество.

Прегледът на възможностите за УЕП започва
с определяне на всички приложими
възможности
и
тяхната
цена
и
характеристики.
По-обещаващите
възможности за УЕП се избират за
последващо проучване и внедряване в
проектните програми и планове за УЕП.

Някои пояснителни алтернативи за избор на
гориво са:
•

Използване на природен газ или
слънчева енергия (вместо електричество)
за
отопляване
на
пространства,
затопляне на вода, или индустриална
процесна топлина;

•

Използване на природен газ или
слънчеви
топлинни
абсорбационни
охладители или охладители с мотори на
природен газ (вместо електриески) за
климатизация или охлаждане; и

•

Използване на електроуреди за готвене,
вместо печки на дърва или въглища.

3.1 Алтернативи за УЕП
Списъкът с потенциални алтернативи за УЕП
за доставчиците на енергия е по-дълъг от
списъка с възможностите за снабдяване.
Алтернативите за УЕП могат грубо да бъдат
разделени в четири категории, както следва.
3.1.1 Информация и/или стимули за
насърчаване
на
ефективност
при
използване на енергия

3.1.4 Управление на товара

Един клас от алтернативи е да се осигури
информация на потребителите как да
използват енергията мъдро и ефективно, и
да осигурят ценообразуващи структури,
които подтикват клиентите да променят
количеството и времето на използване на
енергията. Въпреки че съществува неяснота
в оценките на енергията или върховите
енергийни спестявания от всички видове
мерки
за
УЕП,
спестяванията
от
информационни или ценови мерки са
възможно най-трудни за измерване.
3.1.2
Технологии
ефективност

с

Мерките за управление на товара намаляват
върховото
търсене
чрез
изместване
използването на енергия от време с високо
търсене на енергия (например, през деня или
ранната вечер) към време с по-малко
търсене (през нощта).

по-голяма

Друг клас от алтернативи са мерките за
енергийна ефективност. Това са технологии,
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Таблица 3.1: Избрани мерки за енергийна ефективност на крайно потребление
Жилищен сектор
Уреди с по-висока ефективност (климатици, хладилници, печки, водонагреватели, електронни уреди)
Уреди, които пестят топла вода (ефективни перални, водопроводи)
Компактни флоуресцентни лампи
Автоматичен контрол за осветление
Подобрения на сградната обвивка (изолация, подобрения на прозорците) за намаляване на нуждите
от охлаждане, отопление и понякога осветление.
Търговски/институционален сектор
По-ефективно оборудване за климатизация, охлаждане
По-ефктивни флоуресцентни крушки, лампови резистори и приспособления
Контрол на осветелението, охлаждането, отоплението на пространства и затоплянето на вода
Високо ефективно офис оборудване
Подобрения на сградната обвивка
Високо ефективни електромотори, задвижване и контрол
Промишлен сектор
Процесни подобрения
Високо ефективни електромотори, задвижване и контрол
Приложими мерки за търговския/институционален сектор
Други сектори
Високо ефективно оборудване за охлаждане и замразяване за селскостопанския сектор
Високо ефективни електромотори, задвижване и контрол за минни и транспортни приложения
Високо ефективни осветителни продукти за улично осветление

Примерите за алтернативи за управление на
товара включват:

• Спeциални степени на прекъсване. На
голям брой ползватели на електричество
може да се предложат отстъпки в замяна
на позволение на компанията да изключи
всички или част от техните електроуреди,
когато системата на компаният изпитва
недостиг на производствени мощности.

• Контролери за нагреватели на вода за
домашни приложения. Това могат да
бъдат прости таймери, които изключват
уредите в пикови часове или електронни
контролери
(контрол
на
товара)
активирани от системния оператор на
компанията. С централно включвани
системи за контрол на товара, различни
групи оборудване на крайно използване
може да се изключва за няколко минути
повреме на всеки час с върхови товари.

3.2 Характеристики на алтернативите за
УЕП
Необходимо е да се събира информация за
алтернативите за УЕП, така че да могат да
бъдат сравнени една с друга, както и с
алтернативите от страна на снабдяването.
Характеристиките на алтернативите за УЕП,
които трябва да се вземат под внимание са
описани в Таблица 3.2.

• Системи за съхранение на лед за
климатизация. Ледът се прави през нощта
чрез замразяване, и се съхранява докато
е необходимо климатизиране (напр. в
офис сграда или болница) през деня.
Тогава ледът се топи в топлообменник и
се използва за охлаждане на сградата.

Таблица 3.2: Характеристики на алтернативи за УЕП
Характеристика
Приложимост

Вид гориво
Надеждност и живот
Ефективност

Информация за характеристиката
Към кои сектори и крайни потребители мярката за УЕП може да се
приложи? Какъв е размера на пазара, за който мярката е
приложима?
Мерки за смяна на гориво, какво гориво се използва?
Как мярката е действала при предишни приложения? Какъв е
типичният й живот?
Колко енергия спестява мярката в сравнение със стандартно
оборудване?
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Екологични въздействия
Изисквания към
чуждестранен обмен и
местни суровини
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Какво струва да притежаваш, използваш и поддържаш технологията?
Какви са влиянията на технологията, в сравнение със стандартно
оборудване?
Каква част от материалите и технологията за мерки за УЕП могат са
се осигурят от местни източници?

Данни за разходите и характеристиките на
резултатите на алтернативи за УЕП са
налични от различни групи, общи и
специфични бази данни за технологии,
продавачи на оборудване и уреди, и други
компании.
Информационните
източници
включват повечето от многостранните
агенции, правителствени институции в много
страни, частни групи и неправителствени
организации, включително Международния
Институт за Съхранение на Енергия (IIEC), и
много други.

Една от мерките, които често се използват
при предварителната проверка е общият
разход за живот на мярката за УЕП на
единица спестена енергия (напр., в центове
на kWh спестена енергия), която след това се
сравнява с общите разходи за производство
и доставка на енергията, която би била
нужна. Това е цената на спестената енергия
или ЦСЕ (цената на мярката за спестена
мощност може да се разработи чрез
прилагане на цена за мярка за УЕП към
спестените мощности, а не енергийни
спестявания).

Калифорнийската Енергийна Комисия в САЩ
е публикувала изчерпателна информация за
алтернативи
за
УЕП
при
крайното
използване.
“Базата
Данни
Технологии&Околна Среда” съдържа данни
за алтернативи от страна на търсенето и
Друг
предлагането
(www.leap2000.org).
източник на идеи и информация са самите
системни клиенти на компанията. Поспециално, търговските и промишлени
потребители е възможно да са запознати с
алтернативи за УЕП, които отговарят на
специфичните им нужди. Представители на
тези групи могат да бъдат консултирани при
подготовката на списък с алтернативи за
УЕП.

Оценка на мерките за УЕП –
Типични резултати
Разход за жизнения цикл на мярката за
енергийна
ефективност,
срещу
стандартна алтернатива
Съотношение Ползи/Разходи (П/Р)
изразяващо
рентабилността
на
мярката: Мерки със съотношение П/Р
много по-голямо от 1:1 с рентабилни,
по-малко от 1:1 нерентабилни, около
1:1 под въпрос
Цена на единица спестена енергия
(изразена като нетен капитал/O&M
разходи
на
единица
спестена
електроенергия)
Цена на единица избегнати въглеродни
емисии
Качествена оценка на потребителската
приемливост

3.3 Предварителна оценка на алтернативи
за УЕП
След като веднъж се сглоби информацията
за ключовите характеристики на алтернативи
за УЕП, списъкът с алтернативи се стеснява
до тези, които ще бъдат включени в кандидат
плановете за УЕП. Що се отнася до
предварителните оценки на алтернативите
за снабдяване, стесняването на списъка с
алтернативи за УЕП включва прилагане на
количествен и качествен критерий за
проверка.

Информацията за цената на спестената
енергия от специфични мерки за УЕП може
да се комбинира с оценки на количеството
обща енергия, която може да бъде спестена
чрез прилагане на всяка мярка, за изготвяне
на кривата на цената на спестената енергия(
както е показано на фигура 3.2).
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Фигура 3.2: Крива на цената на спестената енергия

Примерът на фигура 3.2 показва колко
електричество може да бъде спестено като
се започне с най-евтината мярка –
подобрена
енергийна
ефективност
в
промишлени процеси, която има негативна
цена, тъй като мерките за ефективност
струват по-малко да бъдат инсталирани и да
работят отколкото стандартните мерки.

информация
за
крайно
енергийно
използване в Канадската промишленост,
CIEEDAC), Университет Симон Фрейзър,
март 31, 2004 г.
3) Класификация на различни сценарии:
“Средства и методи за Интегрирано
Ресурсно Планиране”, Център за Енергия
и Екология към ООН, Джоел Н. Суишер,
Жилберто де Мартино Йануци, Роберт И.
Редлингер, Ноември 1997 г.

Мерките – ефективни офис машини,
ефективни
климатици,
ефективни
електромотори и задвижвания, ефективно
нежилищно
осветление,
и
ефективно
жилищно осветление – са подредени по ред
на нарастване на цената. Ако целта е да се
минимизират общите разходи за енергийни
услуги, човек трябва да планира прилагането
на мерки за УЕП докато цената на спестена
енергия достигне цената на снабдяване и
доставка на електроенергия (показаните
стойности са само илюстративен пример).

4) Четирите стъпки на анализ на сценарии:
“Интегрирано
Ресурсно
Планиране,
Анализ
на
сценарии”,
Енергийна
Компания Ижселми Сеп/Холандски Борд
за Производство на Електроенергия,
август 1994 г.
5) Изследване на възможностите от страна
на търсенето: “Наръчник за най-добра
практика:
Интегрирано
Ресурсно
Планиране
за
Електроенергия”,
Подготвен за Програмата за Обучение по
Енергия и Екология, Офис за Енергия,
Екология и Технологии, Глобално Бюро,
Център за Екология, USAID, Телус
Институт, Бостън, Масачузец; изработен
от
Енергиен
Отдел,
Иститут
за
Международно Обучение, Вашингтон.

БИБЛИОГРАФИЯ
1) “По-дългосрочни
Енергийни
и
Екологични Сценарии”, Международна
Енергийна
Агенция,
Париж,
22-23
октомври 2001 г.; http://www.iea.org/dbtwwpd/textbase/work/2001/
scenarios/rosback.pdf

6) “Интегрирано
Ресурсно
Планиране,
Анализ
на
Сценарии”,
Енергийна
Компания Ижселми Сеп/Холандски Борд
за Производство на Електроенергия,
август 1994 г.

2) “Как
потребителите
и
фирмите
купуват
оборудване,
използващо
енергия?”: Преглед на литературата и
нейната
намеса
в
енергийното
моделиране, подготвена за Кандските
природни ресурси (NRCan), от Джон
Нибоер и Крис Батал (Център за анализ и
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4. ПРОУЧВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВИ ЗА

•

Съществуващи производствени единици,
т.е.
o Удължаване на техния живот
o Промяна на горивната основа
o Диверсифициране
на
горивната
основа

•

Подмяна
или
разширяване
на
съществуващите
производствени
мощности, чрез
o Подобни технологи с по-голяма
ефиктивност на превръщане на
горивата или
o Малки енергийни технологии с кратки
подготвителни периоди
o Когенерация и резервно производство
o Производство
на
енергия
от
възобновяеми източници

СНАБДЯВАНЕТО

4.1 ВЪВЕДЕНИЕ
Проучването на алтернативи за снабдяване
се прави за определяне на най-надеждната
алтернатива и с най-малко разходи,
необходима да задоволи нетната прогноза за
товара, модифициран за алтернативата за
търсенето с най-малко разходи, включително
и достатъчен резерв.
На общинско ниво, алтернативите от страна
на снабдяването нормално включват:
• Покупка на електричество и топлина от
трета страна;
• Традиционно
производство
на
електричество и топлина в съществуващи
общински съоръжения, като
Парни единици на изкопаеми горива
(въглища, газ и петрол),
Турбини с вътрешно горене,
Блокове с комбиниран цикъл, и
Водна централа;

Енергийните
компании
използват
планирането на снабдяването за целите на
корпоративното планиране/бюджетиране и за
оценка на нови производствени мощности.
Това важи и за общините, когато действат
като доствачици на енергийни услуги за
гражданите. Подходът и средствата се
разработват
или
модифицират
самостоятелно и използват подход на
хронологична симулация или трайност на
товара. В ситуации на открита конкуренция
(напр.
Великобритания,
Норвегия)
средствата за планиране на снабдяването
имат по-голям елемент на оценка на риска и
управление
на
множество
енергийни
договори (управление на портфейл от
договори).

• Нетрадиционни
алтернативи
за
производство на енергия, като
Горивни клетки,
Геотермални,
Вятърни турбини,
Слънчево производство.
Когенерация на основа на различни
видове
гориво,
включително
възобновяеми.
• Други алтернативи за снабдяване, като
удължаване живота на съществуващи
производствени единици, др.

Един от ключовите резултати от планирането
на снабдяването, който може по-късно да се
използва в процеса на интегрирано
планиране
е
пределния
разход
на
снабдяване, т.е. спестените разходи. Освен
това, когато се оценяват разглежданите
възможности е необходимо да се обърне
внимание също и на горивната основа на
разположение на различните общини. Поголямо внимание на този аспект е отделено в
под-глава Когенерация (по-долу).

Целта на проучването на алтернативи за
снабдяване е да определи смесицата от
алтернативи на снабдяване с най-малки
разходи, които да задоволят нетните товари,
докато се поддържа подходящо ниво на
надеждност.
Основните
неясноти
при
планирането на снабдяването са:
• Растеж на товара;
• Капитални и оперативни разходи,
• Характеристики на резултатите, и
• Подготвително време на производствени
технологии; и
• Цена на закупената енергия.
Първичните алтернативи
анализа на снабдяването:
•

разгледани

4.2
МЕТОДИ
ЗА
СНАБДЯВАНЕТО

ПЛАНИРАНЕ

НА

Съществуват три различни нива на анализ за
разширяване и работа на системата за
снабдяване. Всеки от тези методи е накратко
описан в този раздел.

в

Алтернативи за закупена енергия
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• Криви на проучване

рентабилни, ако не се използват през поголямата част от годината. Алтернативата с
най-нисък разход е обикновено тясно
свързана с желания капацитетен фактор,
така, че ако това не е известно ще се
използва един от другите методи. Ако това се
използва като първа стъпка на проучване,
алтернативите, които са доминиращи на
всички нива на капацитетния фактор могат
да бъдат елиминирани.

• Повтаряща се оценка
• Оптимизация.
4.2.1 Криви на проучване
Кривите на проучване дават бързо сравнение
на алтернативите на планиране без
комплексен анализ. За една проста система,
този метод може да се използва, за да се
определи какво би било най-доброто
допълнение на мощности, но по-често се
използва за отделяне на посредствените
алтернативи преди да се пристъпи към пощателен анализ.

4.2.2 Повтаряща се оценка
Този метод се използва за по-сложни
системи, при които добавянето на нови
единици води до промени в работата на
съществуващите производствени единици.
Това предполага използването на модел за
определяне на разходите на производството,
който да определи най-добрата оперативна
стратегия за дадена система.

Две основни части от информация са
необходими за този вид анализ; постоянните
разходи на източника и променливите
оперативни разходи. Това са съответно
разходите за мощност и енергия. Кривата се
използва за сравнение на относителните
разходи
за
работа
на
всеки
вид
производствена единица при различни
фактори на мощността (т.е., частта от
годината, в която се очаква да работи
единицата). Най-общо, някои алтернативи
ще имат по-ниски разходи за мощност, но повисоки разходи за енергия, а някои
алтернативи ще имат по-високи разходи за
мощност и по-ниски разходи за енергия. Това
е показано на фигура 4.1.

Стъпките при този метод са:
(1) Разработване
на
алтернативни
допълнения, разходи и оперативни данни
(2) Добавяне на всяка алтернатива, една по
една, към съществуващата система
(3) Симулиране на работата на системата,
включително предложеното допълнение
(4) Избор на плана с най-ниската сегашна
стойност на разходите.

2) Определяне на подходящ капацитетен
фактор за новата единица.

Когато се добавят нови единици, те трябва
да бъдат изпитани във всяка година, за да се
определи най-доброто синхронизиране. Това
води до голям брой сценарии. Този подход е
реален, ако съществува малък брой
алтернативни източници и само ако една
единица се прибавя към системата.

3) Избор на ресурс, който минимизира
разходите.

4.2.3 Оптимизация

Анализът на кривата на проучване изисква
три основни стъпки:
1) Изчисляване
алтернатива.

на

разходите

за

всяка

Методите за оптимизация се характеризират
подобно на ресурсни алтернативи като
входни мощности и осигуряват оптимален
план за разширяване и работа на
производството. Тези методи спадат към две
основни категории:

На фигура 4.1, алтернативата с най-нисък
разход в лявата част на кривата е найатрактивна за снабдяване на пиковите
мощности, но не трябва да бъде използвана
за високи нива на енергийно производство.
Алтернативите, които са с най-ниски разходи
в дясната част на кривата ще се използват за
снабдяване с енергия през годината, но не са

• Математическо програмиране,
• Оптимизация на дискретни събития.
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Фигура 4.1: Анализ на кривите на проучване

включва екологично въздействие и други
цели на планирането.

Първата се прилага като се използват
линейни
или
нелинейни
модели
на
програмиране, а втората се определя от
динамично програмиране.

Проста програма за разширяване на
мощностите би имала формата показана в
Равенство (5.1); идеята е да се минимизира

4.2.3.1 Линейно програмиране

∑CC ∗ X + ∑ EC

Методите за Линейно програмиране (ЛП)
дефинират системата като набор от
уравнения и се опитва да намери план с найниски разходи, който задоволява зададените
критерии. Линейната програма има три
компонента:

i

i

i

ip

∗ Yip

(5.1)

i ,p

∑Y

ip

≥ ЕнергийнаПрогноза

i, p

Обекта
на:

• Променливи: това са променливите, които
оптимизационния модел е свободен да
променя, докато намери оптимално
решение. Количество нови мощности и
оперативни
часова
за
дадена
производствена единица са променливи.

∑X

i

≥ Прогнозазапиковотърсене

i

Yip ≤ X i , въввсекичас
където:
i = алтернативни ресурси;
p = периоди от време;
CCi = капитални разходи за ресурс i;
ECip = разход за производство на енергия от
ресурс i в период p;
Xi = избран капаците на ресурс i
(променлива);
Yip = избрано производство на енергия от
източник i за период p (променлива).

• Ограничения: това са уравненията, които
описват системата. Тези уравнения
представят
връзката
между
променливите и разходите. Те налагат и
ограничения
върху
стойностите
на
променливите.
Например,
енергията
произведена от една единица за даден
период от време, не може да бъде повече
от размера на времето като часове на
единицата за дадения период.

Реален ЛП модел може да включва и
изисквания за резерви, поддръжка на
централа, др. Съществуват установени
математически техники за решаване на тези
задачи.
Линейното
програмиране
има
предимството, че може да решава големи и
малки
задачи
сравнително
бързо.
Изискванията към данните не са големи, и
информацията необходима за извършване

• Целева функция: тя е уравнение, което
ЛП
използва
да
категоризира
алтернативните решения. Ако целта е да
се
минимизират
разходите,
потенциалните решения, които са с пониски разходи се предпочитат пред тези с
по-високи разходи. Тази функция може да
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на оптимизацията обикновено се намира
лесно. Ако уравненията, които дефинират
системата са по сложни по форма, тогава
могат да се използват методите за
нелинейно програмиране.

програма е да намери път от текущото
положения през всяка година, което
минимизира общите разходи. Динамичното
програмиране е по-тежко и може да борави с
по-сложно моделиране, но също така изисква
дълго време за изчисления, особено за
големи системи с много алтернативи.

4.2.3.2 Динамично програмиране
Динамичното програмиране е различен вид
метод за оптимизация, който се основава на
съществуването
на
алтернативни
‘състояния’. Състоянията се използват да
представят системата в дадено време.
Например, ако състоянието се определя като
брой върхови единици и единици с основен
товар в системата за дадена година,
моделът на динамично програмиране ще се
основава на състоянията показани на Фигура
5.2.

4.3 РОЛЯТА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ПРИ
СНАБДЯВАНЕТО С ЕНЕРГИЯ
4.3.1 Общината като производител на
енергия
Местните власти традиционни са компании,
осигуряващи услугата да снабдяват другите с
енергия. Много от местните власти все още
притежават компании, но обикновено те са
включени към стопански фирми с няколко
или
много
местни
или
регионални
собственици. Други са разпродадени, процес,
който вече е приключил в Холандия, където
общинския интерес в бившите общински
компании почти напълно е изчезнал.

На всяко състояние съответства разход,
който е разход за посрещане на товара в
годината
при
система
описана
от
състоянието. Разходът за придвижване от
едно състояние към следващо се нарича
разход за преход. Целта на динамичната

Фигура 5.2: Динамично програмиране

Все пак, там където общинската компания
оцелява, тя може да осигури надеждно
средство за прилагане на общинската
политика, при условие, че общината дава
достатъчно насоки. Общините не бива да
забравят това когато обмислят “продажба
на
семейните
ценности”.
Където
компанията не е общинска, интересът на
общината към услугите на компанията се
свързва по-здраво с условията на работа
(концесии). Тя може да поеме водеща роля

при производство на собствена енергия
или енергия за тези, които са пряко
зависими от нея (напр. наематели) и това
може да доведе то образуване на
собствена мини енергийна мрежа.
4.3.1.1
Ролята
на
общинските
компании за насърчаване на устойчиво
производство на енергия
Общинските енергийни компании могат да

35

ENEFMUN – Ръководство 3

Интегрирано ресурсно планиране в общини

изпълняват ролята на производител и
разпределител.
Докато
много
от
компаниите изкупуват по-голяма част от
енергията , която продават, други
произвеждат значителна част от енергията
и по този начин общината може да повлияе
върху ефективността на системата й за
производство, например чрез насърчаване
на когенерация и възобновяеми източници.
Все пак, подобни производствени функции
работят в условия на конкуренция и дори
общината да се се ръководи от местна
власт,
съществуват
ограничения
за
степента, до която компнията може да
налага политики за намаляване на
капацитета на компанията да се конкурира
на пазара. Все пак, ако функцията за
проджаби може да поощри продажбите на
устойчива енергия като допълнителен
продукт, това може да осигури търговска
мотивация за разработване на нови
производствени съоръжения (пример: град
Женева).

инвестират
в
нови
мощности
за
производство. Либерализацията прави
това по-трудно, , тъй като при конкуренция
съществува натиск върху печалбите, а
насърчителните програми се оправдават
трудно.
4.3.1.2 Общинско производство
енергия за собствени нужди

на

Въпросът: “Могат ли общините са
произвеждат енергия за собствените си
нужди?” може да се зададе като се отчете
ролята на местната власт като потребител
на енергия, но също така и като важен
фактор по отношение на ролята си на
производител. В действителност въпросът
включва
две
основни
направления,
потребление и производство.
Либерализацията дава възможност на
клиента да избере най-добрата сделка. Все
пак,
потребителят
винаги
е
имал
възможност да произвежда собствена
енергия. Единственият проблем пред
либерализацията е, че потребителят не
може да транспортира енергиятa през
обществената мрежа, освен ако местната
компания обслужваща мрежата не се
съгласи. Това води до невъзможност за
много проекти да разполгат с по-голямо
количество ток или да го пренесат от
точката на производство до точката на
потребление.

При топлината все още съществува
монопол, или по-скоро конкуренцията е с
други
източници
на
топлина,
като
индивидуално газово отопление. Много
(ако
не
и
болшинството
от
топлофикационните
дружества
се
собственост на общини под една или друга
правна форма, така че съществува
значителен потенциал за повлияване
върху
източниците
на
топлина
и
ефективността на тяхното използване (поспециално
чрез
насърчаване
на
когенерация на електроенергия).

Либерализациятa промени всичко това.
При свободен достъп до мрежата с
оповестени тарифи, производителят на
електроенергия (или газ) може да изпрати
тази енергия до други места, в същата
собственост, или да я продадат на друг
клиент. Това прави много по-лесно
производството на собствена енергия и
разпределението и до наематели или
други места собственост на местни власти.
Много местни власти са се възползвали от
това. Например, над 300 места за отдих
във Великобритания разполагат с малки
CHP, проектирани да затоплят вода и
сгради и да осигуряват електричество.
Някои дори изнасят излишната топлина
към околните жилища. Местните власти,
които не се възползват от тази възможност
буквално
прахосват
парите
на
данъкоплатците.

Примери като Лийнц демонстрират, че все
още е възможно да се насърчи нова
топлофикация
в
условия
на
либерализация, и че устойчивостта на
топлофикационната система
привлича
големите продажби. По подобен начин
Саутхямптън
разширява
своята
топлофикационна система чрез нарастване
посредством
малки
когенерационни
мощности. Франкфурт показва как подобни
енергийни компании могат да насърчат
новости в производството с помощта на
малки и микро-CHP. Следвайки техния
опит с микро-CHP, над 5000 от новите
малки блока 5kW са продадени в Германия
до началото на 2003 година.
Накрая, местната власт може да работи с
жителите като им даде възможност да
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Местните
власти
имат
различни
възможности да произвеждат собствена
енергия от вятър, фотоволтаични елементи
и малки CHP. По-голямата част от
енергията
произведена
директно
от
местните власти за собствени нужди е чрез
малки CHP, което често е много
икономично. Генератори по-малки от 5.5kW
се предлагат на пазара и могат да бъдат
приспособени към различни функции на
местните власти. Единствено най-големите
и най-динамични местни власти са
способни директно да инвестират в това.

тарифите за доставка, може да подпомогне
развитието
на
когенерация
чрез
топлофикационните мрежи, както за града,
така и за единични сгради, може да
разработи финансов поток за собствена
програма за насърчаване на енергийна
ефективност,
може
да
насърчи
използването на възобновяеми енергийни
източници и др.
Либерализацията значително може да
ограничи всичко това, тъй като енергийните
компании работят в конкурентен пазар и
така те ще искат да ограничат всички
дейности,
които
ги
поставят
в
неблагоприятно конкурентно положение,
независимо от това дали е реално или
възприето. Много местни власти се
оплакват, че с либерализацията техните
общински енергийни компании са се
превърнали изцяло в търговски компании.
Това особено се отнася до случаите, в
които
частният
сектор
участва
с
акционерни дружества или компанията се е
сляла в регионален конгломерат.

За
да
се
разработят
собствени
производствени мощности е необходим
екип от експерти и това става със
специално предназначен блок. Валтам
Форест
и
Франкфурт
демонстрират
успешни примери на този подход. Все пак
това може да се направи от местни власти
директно, ако имат опит и задължения за
това, или като закупят комплексна система
предназначена за специфичните им нужди
от специалистите производители.

В същото време, най-динамичните текущи
проекти в общините се ръководят
предимно
от
местни
общински
дистрибутори, като много от тях считат, че
без
собственост
върху
енергийната
компания тези политики не биха могли да
бъдат разработени. Трябва да се напомни,
че
разпределението,
обратно
на
търговията и производството, е монополна
функция и като такава може да бъде
относително изолирана от натиска на
търговията, ако общината прецени така.

В някои страни (напр. САЩ), общината
може да разполага с енергийна компания,
която да снабдява със собствена енергия,
но не и широката публика, както е
например в Сан Франциско. Това е
интересен компромис, които може да е
интересен за тези местни власти, които
биха искали да си възвърнат енергийните
компании но не разполагат с ресурси.
4.3.2 Общината като разпределител на
енергия

Дистрибуторите имат важна роля или като
директно притежавана компания или като
разпределителен заместител (например
при съвкупна система). Местните власти
също има важна регулативна роля в
страни,
където
разпределението
се
осъществява като концесия от общината
(напр. Франция, Германия).

Местната власт чест има пряк интерес към
местната разпределителна мрежа. Тя
трябва да подпомогне планирането на новo
снабдяване, като може да го управлява
чрез общинска фирма, и може да налага
условия относно гарантирането на права
върху снбдяването на обществето с тази
монополна услуга.

4.3.2.1
Общински
разпределителни
компании в свободни пазари

Позицията на местната власт като
собственик на разпределителната мрежа
дава значителна сила за повлияване на
политиката. Местната власт може да
предотврати
експлоатирането
и
използването на пазарната сила, може да
окуражи
развитието
на
устойчиво
производство
чрез
нагласяване
на

Местните власти продават компаниите си
преди
либерализацията,
но
либерализацията повишава цената, на
която се продават. Много от компаниите са
продадени на по-големи регионални
компании, собственост на много местни
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власти. Но когато участието в голяма
компания е малко, местната връзка и
чувство за собственост се губи и
изкушението да се продава при щедра
оферта е много голямо. Много местни
власти се поддават на това изкушение.

в отговор на местни проекти и местни
нужди, вероятно общините ще продължат
да
развиват
местните
мрежи
за
разпределение на топлина. Те могат на
време да се свържат и обединят в поголеми мрежи или може би по-малките
мрежи свързани с децентрализирано
производство са модела на бъдещето.
Това ще бъде решено на местно ниво. Все
пак,
местните
топлоразпределителни
мрежи
предлагат
най-добрите
възможности
за
най-ползотворно
използване на източниците на биомаса.
Топлофикацията на биомаса най-вероятно
ще бъде насърчена с регионална или
национална енергийна политика чрез
поощрителни инициативи, както се случи в
Австрия.

Все още местните власти изпълняват
местни услуги и осигуряват отлично
средство за местните власти да прилагат
местна
енергийна
политика.
Топлофикационните компании обикновено
се създават от местни власти, или чрез
концесия или чрез съвместни начинания.
Такива все още се учредяват – например в
Саутхямптън, Лийнц, др. Където пазарът
не е гъвкав, както е в Австрия и Германия,
независимо от пълното му отваряне,
вертикално интегрирана компания може да
поддържа подробна програма, включваща
елементи на Планиране с Най-ниски
Разходи.

4.3.2.2 Подпомагане на избора на
енергийни източници от гражданите
Местното разпределително дружество
може да осигури широк кръг алтернативи
по отношение на източник на електрически
ток. Това може да бъде “сиво”, “синьо”,
“зелено” и “тъмно зелено” електричество, в
зависимост от източника (изкопаеми
горива,
вода,
възобновяеми
и
възобновяеми
подпомагащи
нови
инвестиции в мощности). Ако трябва да се
осигури пълен избор на местните
граждани, компанията трябва да има
стимул да направи това. Където пазарът е
напълно отворен по закон и на практика
(както е във Великобритания) доставчици
ще пристигат или от големите компании
или специализирани доставчици. Където
практическото
отваряне
е
по-скоро
козметично и пазарът е обект на пазарната
сили на големите енергийни компании
(както е в Германия и Австрия), пазарът не
би отхвърлил много частни доставчици и
местната компания има истинска роля за
насърчаване избора на по-устойчиви
енергийни ресурси.

Разпределителната компания, независимо
дали на електричество, газ или топлина,
все още е монополист. Следователно това
е идеалното ниво за набиране на средства
за дейности за обществени блага като
подкрепа за енергийна ефективности и
ВЕИ. Местната власт вероятно ще направи
това с повече ентусиазъм и загриженост
отколкото частен собственик, тъй като тя е
загрижена и за финансовите и за
политическите ползи, които могат да бъдат
осигурени от компанията. Местните власти
не трябва лесно да се лишават от
собствеността на компанията.
Някои страни поемат много сериозно
местната роля за доставка на енергия.
Когато датските местни власти започнаха
да разпродават дяловете си в компаниите
(компаниите в Дания се контролират от
общините или потребителски кооперативи),
Правителството въведе законодателство
за възстановяване на целия капитал
получен от местните власти, като по този
начин премахва стимулите за продажба.
Други страни, например Холандия и
Германия, считат, че големите енергийни
компании най-добре ще се справят на
международния пазар, като окуражават или
поне не възпрепятстват процеса на
преструктуриране и концентриране.

Обсъждането на избора на енергийни
ресурси
е
дори
по-строго
при
разпределението на топлина. Енергията от
биомаса и геотермалната енергия са найикономични когато се доставят чрез
разпределителна мрежа и местните власти
изпълняват важна роля при осигуряване на
този избор на местните жители, както е в
Кристианщад
и
Лийнц.
Подобни

Тъй като разпределението се осъществява
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съображения важат и за когенерацията,
въпреки че тук мащаба на мрежата може
да е наистина малък при бързото развитие
на технологията за микро CHP. До сега не
съществува местна топлинна компания,
която да продава разделно топлина от
различни източници. Принципно, както е за
електроенергията, енергията може да се
продава в зависимост от източника и това
може да доведе до финансиране на нови
мощности за биомаса или CHP с горивни
клетки, др.

конфигирации от алтернативи, които могат
да се използват в система за снабдяване с
енергийни услуги.
4.4.1 Характеристики на алтернативите
на снабдяване
Основна част от процеса е събирането на
количествена и качествена информация,
необходима
за
пресяване
на
алтернативите. Таблицата по-долу описва
най-важните
видове
информация,
необходима за всяка алтернатива за
производство. Ресурсите за преглед на
алтернативите за снабдяване са осигурени
от международни агенции (IEA, Световната
Банка, др.), национални или регионални
правителства, търговски организации или
институти,
частни
източници,
и
неправителствени организации. Добре
известните бази данни за генерични
технологи
включват
Доклад
за
Състоянието
на
Енергийните
Технологии изработен от Енергийната
Комисия на Калифорния в САЩ, и
Центъра за Анализ и Разпространение на
Демонстрирани Енергийни Технологии
(CADDET), частично спонсориран от IEA.

4.4 ПРОУЧВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВИ ЗА
СНАБДЯВАНЕ
Системата за енергоснабдяване се състои
от технологии за производство на енергия,
технологии за пренос и разпределение
(T&D), системи за снабдяване с гориво, и
екологичен
контрол
и
процеси
за
съхранение на отпадъците. Прегледът на
алтернативи за снабдяване започва с
определяне
на
всички
приложими
алтернативи и свързана инфраструктура,
преглед
на
характеристиките
на
алтернативите, и избор на обещаващи
алтернативи за последващо проучване и
анализ. Съществуват стотици различни
алтернативи
за
снабдяване
и

Таблица 4.1: Характеристики на алтернативи за снабдяване
Характеристика
Капацитет
централата

Информация за характеристиката
на

Фактори за максимален
и оптимален капацитет

В какви размери е наличната алтернатива за снабдяване от продавачите (или чрез местна конструкция)?
За каква част от годината пълният производствен капацитет може да произвежда електричество?

Вид гориво

Какви количества и качества на горивото се изискват за производството?

Ефективност

Каква е ефективността на технологията от страна на снабдяването? За производствената технология,
ефективността е нетното количество електричество произведено от единица входен горивен ресурс. За T&D
технологии, ефективността се изразява като процент загубена енергия по време на пренос и разпределение.

Цена на горивото

Колко струва горивото използвано за производство на енергия? Колко се очаква да струва по време на
прогнозирания период?

Надеждност
Капитални
оперативни разходи

Колко надеждна е разглежданата технология? Каква е оперативната и история, местна или в други страни?
и

Колко струва придобиването, работата и поддръжката на технологията (в допълнение към цената на
горивото)?

Живот

Колко дълго ще работи технологията на снабдяване?

Разходи за извеждане
от експлоатация

Каква е очакваната нетна стойност на централата в края на полезния й живот, включително разходи за
извеждане от експлоатация? Извеждането от експлоатация трябва да се разглежда за всички алтернативи
дори язовири, които издържат по-дълго от други алтернативи.

Изисквания
за
чуждестранен обмен

Каква част от капиталните и оперативните разходи и разходите за поддръжка на електроцентралата ще бъдат
похарчени в страната, и каква част ще бъдат похарчени за вносни стоки?

Екологично
въздействие

Какво количество замърсители на въздуха, течни отпадъци, и твърди отпадъци се отделят при производствена
алтернатива на единица произведена електроенергия? Колко земя е необходима за алтернативата?
Необходима ли е вода за охлаждане? За водноелектрическо съоръжение, колко площ ще бъде под водата при
напълване на язовира, и колко домакинства и фермери ще бъдат засегнати? Какви са екологичните
въздействия от изграждането и извеждането от експлоатация на централата?

Продавачите
са
важен
източник
на
информация за технологиите – търговските
публикации могат да се използват за
определяне и локализиране на търговци на

специфични
продукти
–
въпреки
че
събирането на информация от повече от
един търговец за повече от една марка за
дадена алтернатива е разумно. Интернет и
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световната мрежа са доста удобни средства
за достъп до такъв вид информация.

извеждане
от
експлоатация
(или
стойността на спасеното имущество)
влизат в изчисленията на цялата нетна
сегашна стойност (НСС) на централата и
НСС на kW или kWh. Анализ на
чувствителността може да се използва за
оценка на въздействието на промяна на
ключови параметри (като сконтов процент
и капацитетни фактори) на икономиката
на централата (може да се използва още
анализ на разходите на жизнения цикъл
за
преглед
на
алтернативите
на
потреблението, както е споменато погоре).

Други системи на компаниите може да имат
опит с технологии, които са приложими за
даден преглед на технологии за снабдяване.
Документите за планиране изготвени от
други компании могат да се използват за
справки.
4.4.2
Предварителна
алтернативи

оценка

на

Веднъж
събрана,
информацията
за
алтернативи за снабдяване трябва да бъде
оценена, за да се избере подходяща
алтернатива, която да бъде включена в
планове за снабдяване. Тази оценка и
предварителен избор могат да се направят
по няколко начина, включително подготовка
на матрица за степенуване на всяка
алтернатива в съответствие с ‘резултата’ й
(напр. разход на MW, цена на гориво за kWh,
или въглеродни емисии на kWh) по ключови
характеристики. Често, особено за по-големи
енергийни централи, модерният преглед на
алтернативите за снабдяване включва
определяне на подходящи обекти, където да
се разположат енергийните централи или
язовири. Количествените и качествените
съображения
влизат
в
оценката
на
алтернативите. Целта е да се отсеят
алтернативите, които са неподходящи
според разходи, ресурси, технически или
други
причини.
Алтернативите,
които
преминат през предварителното отсяване се
оценяват по-пълно на следващ етап.

• Изравнени разходи на сборна шина. Този
анализ оценява стойността на енергията
на алтернатива за снабдяване за целия
период на живот (изисквания за приход)
при “сборна шина”, точката, при която
електричеството напуска централата.
Изискванията за приходи на сборна шина,
изчислени в разходи на kWh, могат да
бъдат използвани като индикатори за
общите разходи при отсяване на
алтернативите за снабдяване.
• Изравнени годишни разходи срещу
капацитетни фактори. Изчисляването на
вариациите
на
годишните
разходи
(включително капитални разходи, разходи
за гориво и O&M) при различни
капацитетни фактори осигурява индикатор
за това как икономиката на централата се
променя в зависимост от това как се
използва.
• Опростен анализ на производствените
разходи е друг метод за оценка на цената
на
енергията
от
алтернатива
на
снабдяване.

Например, проучване на изчисленията може
да се направи, за да се установи дали една
алтернатива за снабдяване е неприемлива
от икономическа гледна точка. Някои от
видовете изчисления на разходите, които
често се използват в икономическите
анализи за проучване включват:
• Разходите за живота на производствените
алтернативи могат да бъдат изчислени за
сравняване
на
много
различни
алтернативи за снабдяване. Капитални и
оперативни разходи, разходи за гориво и
обработка на отпадъците, и разходи за
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когенерация,
и
в
същото
време,
единствената алтернатива за продажба на
енергия на когенераторите, когато техните
съоръжения не работят.

Изравняване на разходите
Икономическият преглед изисква сравняване на
електроцентрали с много различни капитални
разходи, оперативни разходи, размер, продукт, и
живот.
Едно
средство
за
предварително
икономическо сравнение е превръщане на разходи
по време на живота на всяка електроцентрала в
единно (изравнено) количество през всяка година.
Разходите за жизнения цикъл (LCC) са всички
разходи за производство на електричество през
времето на живот на централата: капитални
разходи,
включително
възвръщаемост
на
инвестицията; такси, амортизация; разходи за
гориво; разходи за поддръжка; разходи за
предвидени ремонти, и извеждане от експлоатация.
Истинската изравнена стойност на централата, A, се
получава както следва:
A=

A=

В не добре регулирана среда за развитие на
когенерация, този вид пазар, който е и
монопол и монопсон, дава специфична сила
на компаниите да подтискат развитието на
когенерацията просто като отказват да
изкупуват собствено произведената енергия
или
като
установяват
неблагоприятни
условия по отношение на тарифните нива,
договорните
условия
или
технически
изисквания.

S ⋅ (1 − R)
1 − Rn

Първо, компаниите се опитват да попречат
на когенерацията като алтернатива за
разширяване на ситемата при първата
проява на проблеми с управлението, загуби
на приходи, или загуба на контрол върху
бизнеса им. В дългосрочен план, все пак,
компаниите разбират, че когенерацията може
да допринесе за намаляване на пределните
им разходи, както и за повишаване на
резервните
им
мощности.
Извън
специфичните интереси на предприемачите
и електроенергийния сектор, когенрацията е
техническа алтернатива, която може да
донесе
полза
на
обществото
чрез
потенциалните си предимства, по отношение
на енергийна ефективност и околна среда.

където:
S=сума на сегашната стойност на всички разходи за
жизнения цикъл
R=1/(1+реален сконтов процент)
n=брой сумирани стойности (в S)
Като разделите A на kWh продукт ще получите
истинските изравнени разход/kWh произведен. Тъй
като инфлацията на цените не се включва при
изчисляване на истинския сконтов процент, могат да
се сравнят разходни потоци с различни стартови и
крайни дати.

4.4.3 Нови възможности
4.4.3.1 Когенерация
Независимо,
че
принципно
проста,
когенерацията е сложна технология за
внедряване в производствен процес или
енергийна система, поради множеството
функции, които изпълнява и разнородните
интереси, които могат да бъдат засегнати.
Успешното
разпространение
на
тази
технология зависи от различни фактори,
включително политически, икономически,
екологични,
стратегически
и
институционални аспекти на структурата на
енергийната система и интересите на
засегнатите участници, които са решаващи
при определяне на изгодна инсталация на
когенерация.

4.4.3.2
ресурси

Непостоянни

възобновяеми

Някои
възобновяеми
източници,
като
слънчева енергия и особено вятърна
енергия, не са обезпечени както топлинните
и водните централи. По-скоро, наличността
на този вид мощности по време на върхово
потребление зависи от вероятността им за
работа по това време. Ако върховото
потребление се случи във вятърен сезон,
съществува голяма вероятност вятърната
енергия за посрещне част от върховото
потребление.

Ролята на компанията е решаваща. С
изключение на възможността за “управление”
(в този случай когенераторите могат
директно да продават електроенергия на
потребители
от
трета
страна
чрез
преносната
система
на
компанията)
елктрическите компании се характеризират с
това, че са единствената алтернатива за
купуване на електричество произведено от

Все пак, вероятността вятърните мощности
да работят на пълна мощност по време на
върховите часове е по-малка от тази на
топлинната
централа.
Положението
е
подобно
със
слънчевата
енергия,
с
изключение на това, че слънчевата топлинна
енергия може да бъде съхранена и по-лесно
да се използва. В допълнение на това,
възможно е слънчевия енергиен ресурс да
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съвпада
с
времената
на
върхово
потребление,
товари
породени
от
метеорологичните
условия,
като
климатизация.

отчитани при изчисляване на резервите на
системата.

Тъй като тези непостоянни ресурси не са
напълно разпределими, те не могат да бъдат
сравнявани директно с топлинните мощности
въз основа на техния капацитетен фактор, на
пример като се използват “криви на
проучване, описани в раздел 4.2.1. Подобно
сравнение предполага, че източника за
снабдяване е налице, когато е необходим по
време на върхово потребление и ако се
използва с по-слаб капацитетен фактор от
максималния, работата му може да се
съобрази
с
върховото
потребление.
Непостоянните възобновяеми ресурси не
отговарят напълно на този критерий и не
трябва да се сравняват с помощта на “криви
на проучване”. Следователно, максималният
продукт на тези ресурси не може да се
предполага, че ще бъде налице със
задоволителна надеждност, че да бъдат

1. “Наръчник
с
най-добра
практика:
Интегрирано Ресурсно Планиране за
Електричество”, Подготвен за Програма
за Обучение за Енергия и Екология,
Енергиен, Екологичен и Технологичен
Отдел, Глобално Бюро, Център за
Екология, USAID, от Институт Телус,
Бостън, Масачузец; осъществен от
Енергийна
Група,
Институт
за
Международно Обучение, Вашингтон.

БИБЛИОГРАФИЯ

2. MEELS
–
“Общини
и
Енергийна
Ефективност
в
Либерализирана
Система”,
Задача
9,
Проект
за
споразумение за прилагане на УЕП на
Международната
Енергийна
Агенция.
Web-site: http://www.energie-cites.org/meels/
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5. АНАЛИЗИ НА ЕКОЛОГИЧНИ И СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ
ядрена енергия, природен газ, нефт, водна,
слънчева и вятърна енергия. Допълнително
често се оценяват няколко форми на всяка
технология.
Например, централите
на
изкопаеми горива могат да използват
различни
технологии
за
контрол
на
замърсяването, и съществуват няколко
подхода за производство на електричество
от слънчева енергия. Тъй като всяка от тези
технологии може да води до различни
екологични
ефекти,
изследванията
се
занимават с тях поотделно. Проучванията на
екологичните
разходи
проследяват
екологичните ефекти по време на поне три
свързани фази (фигура 5.1)

5.1 ЦЕЛ И СТРУКТУРА НА ПРОУЧВАНИЯ
ЗА РАЗХОДИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Проучванията за екологични и социални
разходи са относително нов феномен. Найранните проучвания, които сравнява няколко
енергийни източника са направени през 70-те
години на XX век, но почти всички
проучвания на текущите лихвени проценти са
от 80-те и 90-те години. Съществуват и много
други проучвания, които анализират други
видове разходи, в последно време особено
внимание се обръща на екологичните
разходи на енергията.
Проучванията на екологичните разходи са
структурирани така че да подпомогнат
сравнението на енергийните ресурси, чрез
използване на парични стойности за
обобщаване на екологичния ефект на всеки
ресурс. Проучване изследва кръг от
екологични ефекти (напр. влияния върху
здравето от замърсяване на въздуха и
екологични вреди в резултат от минни
работи) на няколко енергийни ресурса (напр.
въглища, ядрена и слънчева енергия), и
прилага еднакви общи методи за всеки
ресурс. Цената на всеки ефект се привежда
като количество чрез използване на парична
стойност и тогава, за всеки ресурс,
паричните стойности се събират заедно, за
да се изчисли общата цена на екологичните
ефекти свързани с конкретния енергиен
ресурс.

Определяне на емисии: изпускане в
атмосферата на странични продукти от
производството и използването на енергия;
например, емисии от изгаряне на изкопаеми
горива включват SO2, CO2, и частци (виж
таблица 5.1 за допълнителни примери).
Определяне и оценка на влиянието:
физическите
или
социо-икономическите
ефекти на емисиите върху човешкото здраве
(напр. рак и емфизема), стопанство (напр.
загуба на търговски право за риболов или
ерозия от каменоделство, от киселинен
дъжд),
и
екологични
системи
(напр.
намаляване
в
биоразнообразието).
В
таблица 5.1 са представени допълнителни
примери.

Проучванията
за
екологични
разходи
обикновено правят оценка за няколко
технологии
за
производство
на
електроенергия,
включително
въглища,
Таблица 5.1: Примери за емисии и влияния

Емисии
Емисии във въздуха (SOx, NOx, COx, частици, малки елементи, токсини)
Производство на отпадъци (токсични, радиоактивни, твърди, течни)
Радиация
Електромагнитни полета (EMF)
Топлинни отпадъци
Шум
Използване на пестициди около електропроводите
Оттичащи се води от мини, обработка и съхранение на гориво
Влияния
Човешка смъртности и болести: инцидетни, ракови заболявания, дихателни
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заболявания, остри натравяния
Намалена реколта, дърводобив и риболов
Деградация на структурите от атмосферните замърсители
Загуба на възможности за рекреация
Намалена видимост
Загуба на естествена среда и биоразнообразие
Използване на земя, вода и минерали
Бележка: Списъкът не е изчерпателен, не всички влияния са свързани с емисии
ИЗТОЧНИК: Офис за Технологична Оценка,1994 г.

Забележка: Фигурата не показва процеса на проучвания, които разчитат изключително на подходи за оценка на
вредите. Тя също така не показва процеса на анализ дали някои вреди са включени в настоящите цени на
електроенергията, стъпка, която много съществуващи проучвания не предприемат.

Фигура 5.1: Процес на оценка на екологичната цена на енергията [1]

Оценка на вредите, което означава парична
стойност на влиянията. В степента, до която
екологичните разходи се стремят да сведат
всички екологични влияния до единна скала,
оценката на вредите е необходима стъпка в
анализите.

проучвания оценяват емисии от SO2
посредством пътя на киселинния дъжд до
евентуални екологични въздействия върху
горски
екосистеми
(фигура
5.1).
В
допълнение към влиянията свързани с
емисии, проучванията правят оценка на
влияния,
възникнали
независимо
от
емисиите.

Проучванията
на
екологични
разходи
използват емисии за оценка на влиянията.
Емисиите минават по различни пътища за да
доведат до влияние. Например, някои

След това, проучванията на екологични
разходи използват влияния да оценят
паричните загуби. Влиянията се превръщат
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във загуби чрез процес на остойностяване.
Например, паричните загуби, които се
свързват с загуба на горска екосистема могат
да се остойностят чрез наблюдения на
местни обитатели, които използват гората за
рекреация (виж фигура 5.1). Не винаги е
възможно да се препишат парични загуби на
влиянията. Някои влияния остават извън
оценките на вредите или защото оценката на
вредите е прекалено трудна или защото се
предполага, че вредите са малки.

Добивът на въглища, който осигурява поголяма
част
от
горивото
за
електроенергийните компании, също има
голямо влияние върху използването на
земята, особено на места, където се прилага
надземен добив. Все по-нарастваща е
загрижеността за нуждата от разработване
на земята, която е използвана при
минодобива.
Други влияния върху земята включват
наводнени площи, които да служат за
резервоари
за
съхранение
на
хидроенергийни ресурси. Тези площи може
да включват чисти речни долини с голяма
пейзажна и рекреационна стойност, въпреки
че резервоара може също да осигурява нов
рекреационен ресурс с голяма стойност.
Наводнените територии зависят от потока,
проектния капацитет за съхранение и
стръмнината на водния басейн.

Въпреки че тези три фази са типични за
много проучвания, те съвсем не са
универсални. Първо, някои анализатори
съветват да се прибави друга фаза към
проучването на екологичните разходи –
оценка
дали
вредите
представляват
икономически външни въздействия. Те
считат, че единствено оценката на вредите
осигурява само част от информацията, която
е необходима за изработване на политика.
Второ, някои проучвания на екологични
разходи не извеждат вреди основани на
влияния, а вместо това правят оценка на
вреди въз основа на съществуващи
законодателни, регулаторни и съдебни
решения.
5.2
ЕКОЛОГИЧНИ
ВЛИЯНИЯ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ

5.2.2 Изхвърляне на отпадъци
Производството на електроенергия води до
много различни видове отпадъци, които
трябва внимателно да бъдат третирани.
Големите обеми от пепел, в следствие от
изгаряне на въглища, и утайка от
оборудването за контрол на замърсяване на
въздуха, създават проблем от изхвърляне на
твърди и течни отпадъци, някои от които са
радиоактивни и много отровни. Независимо
от
изчерпателните
проучвания
и
демонстрационни програми дългосрочното
изхвърляне на радиоактивни отпадъци от
атомни електроцентрали остава нерешено.

ОТ

Секторът за производство на енергия,
разпределение, пренос, др., води до много
различни видове екологични влияния,
болшинството, от които се проявяват в
процеса на производство на енергия. Подолу
е
представено
обсъждане
на
различните влияния.

5.2.3 Изисквания за охлаждане
Всички въглищни и атомни електроцентрали,
и някои централи на газ и течни горива,
използват парни турбини с цикъл на Ранкин
да
превръщат
топлинна
енергия
в
електроенергия. Този цикъл изисква големи
количества охлаждане за поддържане
ефективни условия на работа, обикновено
около 2 MW (топлинно) за всеки 1 MW
(електрическо) в атомно централи, и малко
по-малко в централи на изкопаеми горива.

5.2.1 Използване на земя
Големите площи земя предназначени за
производство и пренос на електроенергия
правят все по-трудно и спорно разполагането
на тези съоръжения. Често съществува
видимо влияние на самото съоръжение, а
някои видове съоръжения обезкуражават
използването на околните площи за жилищна
или търговска цел. На пример, хората може
да се опасяват от магнитни полета
предизвикани от далекопроводи на високо
напрежение, или от възможности за
инциденти в атомните електроцентрали.

Тъй като топлинния капацитет на въздуха е
много малък, за да се премахне ефективно
тази топлина, е необходимо да се осигурят
големи количества вода за охлаждане.
Водата може да отстрани топлината чрез
изпарение, като поглъща 3 m3 на MWh, или
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чрез отделяне на по-топлата вода е околната
среда. Това топлинно замърсяване може да
представлява проблем, тъй като по-високите
температури
намаляват
разтвореното
количество кислород във водата, което е
особено опасно за живота във водата, която
вече е замърсена по друг начин.

посока на вятъра. SO2 се премахва от
емисиите на централите на въглища чрез
различни процеси (напр. традиционния
мокър прахоуловител смесва прахова варова
каша с димни газове, за да абсорбират около
90% от SO2). Все пак те са скъпи и използват
около 5% от енергийния продукт на
централата, а също произвеждат и големи
количества отпадна утайка.

5.2.4 Емисии във въздуха
Най-сериозните влияния от производството
на електроенергия в страни, където това се
прави предимно с изкопаеми горива, са
емисиите от различни газове в атмосферата
в резултат на изгарянето. Спазването на
наредбите за замърсяване на въздуха е найголямата цел на екологичните разходи на
компаниите и вероятно ще бъде най-важното
ограничение върху работата на компаниите в
бъдеще.

Други
технологии
са
регенаративни
газоочистители, които възстановяват сярата
за други търговски цели, като сухи
газоочистители, използват варовик като
абсорбиращо вещество за премахване от 40
до 60% на SO2, но при по-ниски разходи
отколкото за мокри газоочистители. При
изгаряне в кипящ слой, емисиите от
централите на прахови въглища или биомаса
се смесват с варовик и се кипват с нахлуващ
въздух за горене, така че варта реагира с
SO2 по време на горенето и образуват сух
продукт, като емисиите намаляват с 90%.

Някои емисии са в резултат на замърсители
в горивото, като частици и серен двуокис от
въглищата; някои идват с въздуха, който се
използва в процеса на изгаряне, като азотни
окиси; а други са свойствени крайни продукти
на изгарянето на въглеводород, като
въглероден двуокис и водни изпарения,
въпреки че последните рядко представляват
проблем.

NOx
отделен
от
електроцентралите
съдъража предимно NO и малко NO2. В
атмосферат допълнително се образува NO2,
който намалява видимостта, заедно с други
вторични продукти като N2O, азотна
киселина, и пероксиацетил нитрат (PAN),
който дразни очите. NOx реагира с малки
концентрации
на
въглеводороди
при
наличието на слънчева светлина и образува
озон, който вреди на растения и материали,
и други съставни части на фотохимичнa
мъгла.

До сега, наредбите за компаниите и
разходите се насочваха към намаляване
степента на емисиите на частици, серен
двуокис (SO2) и азотни окиси (NOx).
Частиците включват както видими, така и
микроскопични прахови частички от процеса
на изгаряне, особено когато горивото е
въглища или дизелово гориво. Въпреки че
по-големите частци имат визуално влияние
като създават лека мъгла и намаляват
видимостта,
по-малите
микроскопични
частици представляват по-голяма опасност
за здравето, защото по-лесно влизат в
дробовете на хората. Най-често използвания
метод за премахване на малки частици е
електростатичен прахоуловител, който се
използва все повече по света.

Азотната киселина, подобно на сярната
киселина, може да се натрупва далеч от
източника на замърсяване. Тези два
замърсителя намаляват pH на дъжда,
мъглата и снега, и тези киселинни утаявания
застрашават живота на прясната вода и
отслабват здравето на горите пряко или чрез
повишено разтваряне на опасни минерали
(напр. алуминий). Емисионните наредби за
контрол върху сухите наслоявания и
киселинните отлагания все повече се
обсъждат в Европа включително трансграничните наслоявания).

SO2 е корозионен газ, който представлява
пряка опасност за човешкото здраве при
високи концентрации, особено при наличието
на високи концентрации на частици. Също
така, той преминава през реакции в
атмосферата, които произвеждат сярна
киселина, която се натрупва на големи
разстояние от мястото на изпускане по

Емисиите от NOx се контролират чрез
модифициране на горивния процес или чрез
след горивен контрол. Подходящият контрол
на въздуха за горене, за намаляване на
излишния въздух може да намали емисиите
на NOx от 15 до 50%, а новите горелки с
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малко NOx, които използват много степенно
горене, могат да осигурят 40 до 60%
намаления. След горивните технологии
включват
вкарване
на
карабмид
за
намаляване от 35 до 75% на димния газ NOx
до азот и H2O, и селективно каталитично
намаляване, което прави 80 до 90%
премахване на NOx чрез смесване на димния
газ с амоняк, при наличието на ванадиев
катализатор.

от работата на електроцентралите изисква
редица аналитични техники и модели:

5.2.5 Парникови газове

Като пример, емисиите от източник на SO2
трябва да бъдат анализирани за да се
определи как замърсители, и съпътстващи
продукти
формирани
от
атмосферни
реакции, се транспортират, което води до
модел на местно образувана концентрация
или
отлагане
на
земята.
Дадена
концентрация води до излагане на хората на
въздействия, в зависимост от връзката
между това къде става това и как хората
прекарват времето си, докато отлаганията
причиняват излагане на въздействия за
растителни
и
животински
видове
в
зависимост от това къде се намират и влизат
в контакт със замърсителя. Излагането на
въздействия води до увреждане на здравето
и екологични влияния, в съответствие с
чувствителността
на
изложените
на
въздействие хора (възраст, диета, и други
параметри)
или
на
екосистемите
(подхранване, химическо буфериране, др.).

Емисиите са свъразни с концентрация и
отлагания от транспортни процеси;
Концентрацията
и
отлаганията
се
свързват с дозировката при излагане на
въздействия;
Вредата се свързва с дозировките според
връзките доза/реакция.

Въпреки че все още не са регулирани с
национални политики, нарастващите емисии
от въглероден двуокис в атмосферата
повишават загрижеността за потенциалната
заплаха от глобално изменение на климата.
Основният източник на CO2 е изгарянето на
изкопаеми горива, а електроенергийните
компании допринасят за около една трета от
световните емисии от CO2. Компаниите,
които изгарят въглища произвеждат наймного емисии, тъй като въглищата отделят
грубо около 24 кг въглерод на GJ енергия, в
сравнение с приблизително 20 кг/GJ за
петрола и 14 кг/GJ за природния газ.
Според Рамковата Конвенция за Изменение
на Климата на Обединените Нации (UNFCCC), индустриализираните страни поемат
доброволно задължения да стабилизират
или да намалят бъдещите емисии от
въглерод.
За
стабилизиране
на
концентрацията от CO2 в атмосферата, е
необходимо също емисиите от развиващите
се страни евентуално да бъдат намалени. В
резултат на това редица национални и
многостранни
усилия
се
полагат
за
определяне на алтернативи за намаляване
на емисии и разработване на национални
стратегии в развиващите се страни.

Ключов момент е съществуването на методи
и модели за превръщане на емисиите във
влияния (поне на теория) върху екологичните
стойности и социалните разходи. Това
означава, че потенциалното енергийно
снабдяване или алтернативи от страна на
търсенето могат да бъдат сравнени въз
основа на екологични и икономически
разходи. Дори екологичните разходи да не
могат да бъда надеждно превърнати в
парична стойност, подобни разходи могат да
се приемат като пропорционални на
емисиите, така че различните мерки да се
класират според емисионната им стойност.

Енергийната
ефективност
и
производствените технологии базирани на
неизкопаеми горива са ключови компоненти
на подобна стратегия.

5.3 ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА
ЕКОЛОГИЧНИ ВЛИЯНИЯ

ЕМИИСИИ

Анализът на екологични разходи, независимо
дали е превърнат в парична стойност или не,
изисква
последователно
отчитане
на
емисионни стойности. За една система на
електроенергийно предприятие, анализът и
прогнозата за потребление, заедно с анализ
на
снабдяване
и
моделиране
на
производствените
разходи,
осигуряват
сценарии за изграждането и работата на

И

5.3.1 Методи за изчисляване на емисии
Свързването на екологични влияния върху
екосистеми и/или човешкото здраве с емисии
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производствени
централи
и
други
съоръжения.
Всеки
kWh
произведено
електричество може да се свърже с
емисионни стойности, за всеки замърсител,
чрез емисионен фактор. Емисионният
фактор е съотношение на емисии към
произведена енергия или потребено гориво,
и е деноминиран в единици тонове на
единица енергия, например тонове SO2 на
GWh.

Стойностите на MEC и резултатната
пределна стойност за енергия (MCOE) могат
да бъдат увеличени като се включат
екологични разходи и други външни
въздействия:
MECex = MEC + Σ [Cem( i) * Fem( i) ]
и
MCOEex = MCOE + Σ [Cem( i) * Fem( i) ]
където:

Коефициентите емисионен фактор могат да
бъдат съхранявани в база данни и
умножавани по количествата енергия (като
GWh
от
различни
електроенергийни
източници), за да се определят общите
емисионни нива от различни сценарии.
Обикновено, преките емисии от централите
са основна грижа, но също така е възможно
да се определят непреки ефекти, като
емисии изпуснати от потока на горивната
верига. И преките и непреките коефициенти
на емисионен фактор са включени в пакети
от модели за екологично счетоводство.
5.3.2 Стойности на външните въздействия
Разходите наложени на обществото от
екологични въздействия от снабдяване с
електроенергия трябва да се считат като
част от разходите по снабдяването.
Включването на такива разходи за външни
екологични
въздействия
ще
позволи
директно икономическо сравнение между
традиционните технологии и по-чистите, но
все пак по-скъпи алтернативи. Тъй като
алтернативите за УЕП и източниците за
възобновяемо
снабдяване
произвеждат
много ниски емисии, включването на
екологични разходи в анализа прави тези
алтернативи по благоприятни като увеличава
разходите за традиционно снабдяване, които
могат да бъдат избегнати.

MECex =

пределна енергийна стойност,
включително
външни
екологични въздействия

MEC =

пределна енергийна стойност,
без външни въздействия

Cem( i) =

външна стойност на емисии
за влияние i (евро/кг)

Fem( i) =

емисионен фактор за влияние
i (кг/MWh)

MCOEex =

пределна
стойност
на
енергия, включително външни
екологични въздействия

MCOE =

пределна
стойност
на
енергия,
без
външни
екологични въздействия

Тези екологични разходи могат да бъдат или
промени в емисиите, действително платени
от компанията, или приблизителни стойности
използване за създаване приоритети и избор
на алтернативи за УЕП и снабдяване
5.3.3 Разходи за намаления на емисиите
Полезен начин за категоризиране по
приоритетност
на
алтернативи
за
намаляване на емисиите, без използване на
стойности
за
екологични
външни
въздействия, е да се анализира и
класифицира
вътрешния
разход
на
намаляване на емисиите, в резултат на всяка
алтернатива. Този подход е подобен на
категоризиране на снабдяването и мерките
за УЕП по пределен разход (MCOE). За да се
определят разходите за намаляване на
емисиите, винаги е необходимо да се
дефинира основата, според която да се
измерват намаляванията.

За даден източник за производство (гориво),
емисиите
са
пропорционални
на
количеството произведена електрическа
енергия, представена от емисионен фактор.
Пределните
екологични
разходи
следователно
допълват
пределните
енергийни разходи (MEC), а не мощностните
разходи; и включването на такива екологични
разходи ще благоприятства мерките за УЕП
със значителни енергийни спестявания
(δkWh), а не алтернативи за управление на
товара,
които
намаляват
върховото
потребление.
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Цената на избегнатите емисии може да се
дефинира като:

може да елиминира нуждата от известни
количества пределно снабдяване (найскъпите ресурси на компанията). Това
подпомага атрактивността на УЕП за
компанията. Веднъж като се отстранят или
отложат най-скъпите ресурси, отложените
разходи (за оставащите източници на
снабдяване)
се
намаляват,
като
се
повишават
вътрешните
разходи
за
намаления на емисиите чрез допълнителни
мерки за УЕП.

CAE = (MCOEA - MCOEB) / (MERB - MERA)
където:
CAE =

цена на избегнатите емисии

MCDEA =

пределна цена на енергия за
алтернатива A

MCOEB =

пределна цена на енергия за
основна алтернатива B

MERB =

пределна емисионна норма за
алтернатива B

БИБЛИОГРАФИЯ

MERA =

пределна емисионна норма за
алтернатива A.

1) Офис за Публикации за Технологични
Оценки: Проучвания на екологичните
разходи:
www.wws.princeton.edu/cgibin/byteserv.prl/
~ota/ disk1/1994/9433/943304.PDF

Резултатите от този вид анализ са
вътрешните разходи за намаления на
емисиите, сравнени с основния план за
разширяване на компанията. Разходите за
УЕП са комбинирани с пределните разходи
за снабдяване на компанията (избегнатите
разходи) и потенциалните намаления на
емисиите за определяне на разхода, от
гледна точка на компанията, за УЕП като
стратегия за намаляване на емисиите.
При оценката на CAE на различни нива на
прилагане на УЕП, спестените разходи на
компанията могат да бъдат различни. Тъй
като УЕП се прилага до голяма степен, то

2) Дж.Н Суишер, Джилберто де Мартино
Януци, Р.И. Редлингер: Интегрирано
Ресурсно Планиране – Подобряване на
Енергийната Ефективност и Защита
на Околната среда, Сътрудничещ
Център за Енергия и Екология към UNEP
Ноември –1997 г.
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6. ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ТЪРСЕНЕ И СНАБДЯВАНЕ
1) Макроикономически растеж (съвкупни
вложения: население и труд, капитал,
материали и първична енергия; съвкупни
потребности: търсене, инвестиции, нетен
износ);

6.1 КОМБИНИРАНЕ НА АЛТЕРНАТИВИ ЗА
УЕП И СНАБДЯВАНЕ
Интегрирането на енергийните потребности и
снабдяване (ИРП) е ключва задача на
енергийния
мениджмънт,
енергийната
стратегия и политика. Това е сложна задача
поради естеството на енергийната система и
засегнатите проблеми. Функционирането и
развитието на енергийния сектор зависи от
определени и неопределени фактори, които
отразяват множество вътрешни и външни
причинно-следствени връзки, тенденции и
насоки на развитие, обективните неясноти на
бъдещето и субективността на вземането на
решения. Всички тези особености трябва да
се вземат под внимание когато се определя
подхода, съдържанието и обхвата на ИРП.

2) Междусекторен икономически баланс;
3) Взаимодействия на енергийния пазар
(енергийно снабдяване и потребности);
4) Енергийни
сектори
(електричество,
петрол, въглища, газ) и техните пазари.
Интегрираните модели покриват две или
повече нива, различавайки се по детайлите
на моделиране на енергийното снабдяване,
потребности и икономика. Между моделите
на цялостните енергийни системи найизвестни са модел BESOM и динамичната му
разновидност DESOM на Брукхавенската
Национална Лаборатория, моделът PIES
разработен и използван от Щатската
Федерална
Енергийна
Администрация,
моделът ETA, включващ пряко ценова
еластичност и ефекта й върху замяната
между горивата, и модела SRI-GULF,
дезагрегиран
регионално
структуриран
модел на националното енергийно търсене и
снабдяване.

Принципна схема на интегрираното ресурсно
планиране е представена на фигура 6.1.
Реализирането на подобна схема обикновено
се прави чрез моделиране, отразявайки
вътрешната цялост и изброените по-горе
външни връзки на енергетиката. По-долу са
представени кратък исторически преглед и
елементи на енергийното моделиране.
Представянето е ограничено до подходящо
ниво, за да даде на общинския енергиен
мениджър общ поглед върху подхода,
обхвата,
средствата,
информационните
нужди и др., за да може да формулира
целите и фазите на проучването, да включи
съответните експерти, да оцени резултатите,
да предложи общински енергиен план и да
ръководи неговото изпълнение.

При анализа на моделите на взаимодействие
на енергийната икономика (нива 1 до 3) могат
да се различат две групи от модели:
интегрирани модели и системи от модели
икономика-енергия. Измежду интегрираните
модели най-известни са моделът VORTON,
моделът Хъдсън-Йоргенсон, и моделът Pilot
на Г. Данциг. Разработването на системи от
модели се основава на комбинирането на
съществуващите
макроикономически
и
енергийни модели. Най-известните между
тях са DRI-Brookhaven и ETA-Macro.

6.1.1 Исторически преглед на енергийното
моделиране
Моделирането на енергийни системи има
богата
история.
В
издание
на
Международния Иститут по Приложен
Системен Анализ (IIASA) от 1976 г., са
класифицирани 144 модела, според техните
цели, въпроси и методи. Моделите от 60-те
години на XX век покриват основно
енергийното снабдяване или потребление на
специфични енергийни носители – въглища,
петрол, газ или електричество. По-сложни
модели се разработват след петролната
криза през 1973 г.

Две системи от модели са разработени в
Европа през последните 30 години:
• Системата за средносрочно планиране
включва
Европейския
модел
за
балансиране EURECA и националните му
блокове, националните междусекторни
модели EXPLOR, моделите за енергийни
потребности EDM, и моделите за
оптимизация EFOM.
• Дългосрочната
система
от
модели
покрива макро секторния динамичен
модел SLT, и модела за енергийни
потребности MEDEE.

Енергетиката и икономиката в САЩ са
моделирани на четири нива:

50

ENEFMUN – Ръководство 3

Интегрирано ресурсно планиране в общини

1) ИКОНОМИЧЕСКО, СОЦИАЛНО И ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ

2) СТОКИ И УСЛУГИ ИЗИСКВАЩИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ
3) ПРОГРАМИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

4) КРАЙНО ПОЛЗВАНЕ: ВИД И КОЛИЧЕСТВО ОТ НУЖНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ НОСИТЕЛИ
5) ПРОГРАМИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕИ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ

6) ОПИСАНИЕ НА СФЕРАТА НА СНАБДЯВАНЕ (ТРАДИЦИОННА ЕНЕРГИЯ И ВЕИ):
ПРОИЗВОДСТВО
ВНОС
ТРАНСФОРМАЦИЯ
ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

7) ВЛИЯНИЕ НА СЕКТОРА “ПРОИЗВОДСТВО”

8) ВЛИЯНИЕ НА СЕКТОРА “ПОТРЕБЛЕНИЕ”

9) ИКОНОМИКА, ОКОЛНА СРЕД И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

фигура 6.1: Интегрирано Енергийно Планиране

Друга рамка за моделиране е LEAP, ситема
за
“Широко-обхватно
Планиране
на
Енергийни Алтернативи”, разработена от
Стокхолмския Екологичен Институ – Бостън
за анализ на енергийни и екологични
сценарии. Софтуерната система LEAP
средство за моделиране на енергетика околна среда, базирано на сценарий.
Сценариите се основават на подробно
отразяване как се произвежда енергията, как
се преобразува и потребява в даден регион
или икономика при кръг от алтернативи
предположения
за
технология,
цени,
население, икономическо развитие и др.. С
гъвкавите си структури от данни, LEAP
позвлява богат анализ на технологични
спецификации и подробности на крайното
използване, каквито избира и потребителя.

под влияние на баланса на работната сила и
промени в инвестициите.

Четири модела, а именно MEDEE 2,
MESSAGE, IMPACT и MACRO, съставят
системата на IIASA. Тази система се
използва основно за оценка на развитието и
взаимодействието на световните региони.
Моделът MESSAGE покрива енергийни
източници и централизирани процеси на
превръщане, както и транспортирането и
крайното
потребление
на
енергията.
Моделът MACRO, иконометричен модел на
растежа, характеризира динамиката на БВП

6.1.2 Моделиране на алтернативи за УЕП и
снабдяване

Следва да се отбележи и модела MARKAL на
Международната Енергийна Агенция (IEA).
Той
е
разработен
за
оценка
на
дългосрочните
перспективи
на
съществуващи и нови енергийни технологии
и ресурси, чувствителността на енергийните
системи от различни цели на енергийни
политики,
дългосрочни
ефекти
на
съхранението на енергия и енергийна
ефективност. Той се използва широко за
различни цели на енергийното планиране,
включително местно енергийно планиране.
Комбинираната система MARKAL–MACRO се
използва за проучване на взаимовръзките и
политиката за енергия и екология.

Досега насоката в енергийното моделиране е
ориентирана предимно към национални и
международни
проблеми
и
политики.
Местното интегрирано енергийно планиране
е сравнително нов проблем. Общините могат
да бъдат достатъчно големи, за да
разполагат
със
собствена
икономика,
енергийни ресурси и комплексна енергийна
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система. В този случай, средствата за
моделиране
на
взаимодействията
икономика-енергия-околна среда могат да
бъдат подобни на тези за анализи на
национални енергийни системи.

среда се трансформират в прогнози на
основни макроикономически и секторни
показатели. Това включва:
Състояние на населението: демографски
характеристики, заетост, доходи;
Материални носители: динамична и
функционална
структура
на
БВП
(потреблени, инвестиции, чуждестранна
търговия);

Все пак, повечето от общините са с малки
или средни размери и техните икономики са
такива, че не се нуждаят от пълно
икономическо моделиране. Възможностите
за енергоснабдяване биха могли да бъдат
ограничени. Енергийното планиране в тези
случаи може да бъде основано на социалноикономически сценарии, и прозрачни анализи
на енергийното търсене и предлагане.
По-надолу
средства:

са

описани

два

подхода

Финансови
показатели:
инфлация,
валутен курс, паричен оборот, съвкупна
структура на държавните финанси, баланс
на плащанията.
При по ниски съвкупни нива, движението на
секторните показатели се прогнозира в
сравнително агрегирана структура: добивна
промишленост
(включително
енергия),
металургия,
химическа
промишленост,
индивидуални енргоемки клонове на леката
промишленост, строителство, транспорт,
селско стопанство, услуги. Намаленият
икономически
модел
покрива
основно
състоянието на населението и по-ниски нива
на агрегиране.

и

1) Инженерен подход “отдолу-нагоре” за
търсене и предлагане, който води до
набор от модели, базирани основно на
разширен анализ на енергийно търсене
(включително УЕП) и оптимизиране на
снабдяването;
2) Комбиниран
икономически-енергиен
модел
MARKAL-MACRO,
който
се
използва широко за взаимодействия
енергия-икономика
и
енергия-околна
среда и политически анализи.

6.1.3.1 Моделиране
потребности и УЕП

на

енергийните

Подходът и моделът MEDEE (първоначално
разработен в Института за Икономика и
Енергийно Право в Гренобъл) може да се
използва като удобно и прозрачно средство
за симулационно моделиране на местните
енергийни потребности и формулиране на
политиката за УЕП. Потреблението на
енергийни стоки или крайна енергия (напр.
въглища, електричество, газ) може да се
изчисли от нивото на полезни енергийни
потребности,
което
ще
зависи
от
ефективността на оборудването (т.е. пещи,
бойлери,
двигатели)
използвано
за
превъщане на крайна в полезна енергия.

Подходящият подход и средства за общинско
моделиране трябва да са резултат от
внимателен анализ на специфични проблеми
и от целта на местното енергийно планиране.
6.1.3 Модели за интегриране на местно
УЕП и възможности за снабдяване
Фигура 6.2 показва принципна схема за
интегриране на УЕП и ресурси на
снабдяването. Наборът се състои от три
модела,
обхващащи
икономическото
развитие,
енергийното
потребление
и
енергийното снабдяване. Икономическият
модел може да бъде пълен модел, покриващ
макроикономически и междусекторни нива,
или модул, взаимнообвързано описващ
индустриална дейност (селско стопанство,
строителство, производство – стомана,
цимент, торове, стоки за оборудване,
хранителна и текстилна промишленост,
енергийно производство)
при социалноикономически сценарии.
Основните предположения и входните данни
на икономическия модел, представени като
сценарии за икономическа политика и околна
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Модел за
икономическо развитие

Демографско и социоикономическо
развитие

Модел за енергийно
търсене

Научен и технически
прогрес
Структира на
икономиката

Перспективи за
енергийни технологии
Икономически и
екологични параметри

Модел за енергийно
снабдяване и
екологично влияние

Регионални и
национални
енергийни ресурси
Внос на енергийни
носители

Анализ на сценарии
Стратегии
Регионална система от
модели

Други регионални
и национални
енергийни сектори

(регионални стратегии)

Други региони и
национални сектори

Глобално агрегиране
Глобална търговия

Модели

Други регионални
и национални
енергийни сектори
Други региони и
национални
сектори
Основен информационен поток
Помощен информационен поток
Сценарийна информация

Неформални проучвания

Фигура 6.2: Принципна схема за интегриране на енергийните потребности и снабдяване

Подходът използван
следните стъпки:

в

MEDEE

Организиране на всички детерминанти в
йерархична структура, от макро до микро
ниво, като се показва как “макродетерминантите” засягат всяка категория
на крайно използване.

включва

Систематичен анализ на социалната,
икономическата и технологична система,
за да се изяснят основните фактори
определящи дългосрочното развитие на
енергийните потребности.

Изработване на симулационен модел като
се опростява системната структура и се
групират детерминантите в екзогенни и
сценарийни елементи. Детерминантите
избрани като сценарийни елементи са
тези, чийто развитие не може да бъде
екстраполирано от минали тенденции,
поради възможни структурни промени в
тенденциите на растеж на енергийните
потребности, като например политически

Дезагрегиране на общите енергийни
потребности в множество категории за
крайно
използване.
Изборът
на
категориите, които се вземат под
внимание, зависи от преследваните цели
от отговорното за моделирането лице и от
наличността на данни.
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(УЕП) мерки или енергийни цени.
Развитието на тези фактори се определя
в сценария. Екзогенните детерминанти
обхващат тези фактори, чийто развитие
трудно може да се моделира (т.е.

прираста на населението, брой лица в
домакинство), но за които дългосрочното
развитие може подходящо да се нагоди от
миналите тенденции или от други
проучвания.

Промишленост
Производствен
подсектор

Строителство
Селско стопанство

Производствен
сектор
(ПС)

Горско стопанство

СМП

Строителен
подсектор

Транспорт
Подсектор
селско и
горско
стопанство

Телекомуникации
Търговия
Други сектори на
материално роизводство

Подсектор
превоз на
товари
Домакинства и услуги за
домакинствата

Транспортен
сектор
(ТС)

Наука

Подсектор
превоз на
пътници

Образование

СНП

Изкуство и култура
Здравеопазване, социално
осигуряване, туризъм

Домакинства,
Обществен
сектор и
Сектор на
услуги
(ДОССУ)

Финансиране, кредитиране,
застраховане
Администрация
Други сектори за
нематериално производство

Подсектор
домакинства

Подсектор
обществени
услуги

Забележка: СМП е “Сектор на материално производство”, СНП е “Сектор на нематериално производство”
Фигура 6.3: Групиране на секторите в модела МЕП

Фигура 6.3 илюстрира групирането на
стандартните статистически дейности на
материално и нематериално производство в

производствен
сектор
(енергийно
потребление свързано с вид производство) ПС, транспорт (енергийно потребление
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свързано с транспортни услуги) - ТС, и
домакинства, обществен сектор и сектор на
услугите (енергийно потребление свързано с
дейности по вид услуги) - ДОССУ.

Сценарий на социалноикономическо развитие

Енергийното потребление се изучава по
сектори на модела, като дезагрегирането се
прави на три йерархични нива (фигура 6.4).

Макроикономически
модел

Технологично
прогнозиране по
сектори

ВХОД
МЕП
ПС

ДОССУ

ТС

qнз ……………qз

qз ……………qнз

qз

ПЕ
КЕП

ПЕ
КЕП

КЕП - ПС

КЕП - ДОССУ

КЕП - ТС

q1…………….qn

q1…………….qn

q1…………….qn

ИЗХОД

ИЗХОД

ИЗХОД

КЕП - МЕП
q1…………….qn

МЕП
ИЗХОД
Забележка:

нз – незаменяем енергиен носител / з – заменяем енергиен носител
ПЕ – полезна енергия / КЕП – крайно енергийно потребление
Фигура 6.4: Обща структура на модела МЕП за прогнозиране на енергийното потребление и анализ
на УЕП

За ПС по:
a)

три
(3)
модела
подсектори
“Промишленост”,
“Строителство”
“Селско&Горско стопанство”;

i) производствени клонове в рамките на
всеки подсектор;

и

j) видове производство в рамките на
всеки производствен клон.
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За ДОССУ по:

Това е сумата от крайното енергийно
потребление по всички видове енергийни
носители
q
необходими
да
покрият
енергопотребностите на p процеси на ниво j.
Това могат да бъдат: (1) въглища; (2) други
твърди горива; (3) кокс; (4) бензин и керосин;
(5) дизелово гориво; (6) котелно дизелово
гориво; (7) тежък петрол и други течни тежки
горива; (8) природен газ; (9) други
газообразни горива; (10) топлинна енергия;
(11) електроенергия; (12) възобновяеми
енергийни източници; (13) други енергийни
ресурси; (14) количества пропан-бутан.

a) два (2) модела подсектори - “Домакинства”
и “Обществен сектор и сектор на
услугите”;
i) 6 функционални вида селищни системи
във всеки подсектор;
j)

типове сгради, в рамките на
функционални
видове
селищни
системи.

За ТС по:
a) два (2) подсектора – “Превоз на товари” и
“Превоз на пътници”;

Крайното енергийно потребление (Кq) за
всеки енергиен носител q е равно на сумата
на крайното енергийно търсене за енергиен
носител q за процесите, където той е
заменяем Кqз и за процесите, където е
незаменяем Кqнз, т.е.:

i) видове транспорт във всеки подсектор;
j) видове превозни средства.
Проучването на всяка група на енергийно
потребление
започва
от
най-ниското
йерархично ниво, както е описано по-горе.
Изследването на категориите на крайно
използване се прави като се дезагрегират
процесите на енергийно потребление в две
основни групи, а именно процеси (предимно
топлинни), където е възможна замяна на
енергийни носители (qз), и крайни процеси
(предимно не топлинните), където се
предполага, че не е възможна замяна на
енергиен носител (qнз) в рамките на
проучвания времеви хоризонт. За ПС и
ДОССУ се проучват и двете групи на
енергийно потребление, докато при ТС могат
да се вземат предвид само незаменяемите
енергийни носители, в следствие на
специфичността на процесите в сектора.

Кq = Кqз + Кqнз
Както е показано, МЕП насочва вниманието
към топлинните процеси, при които е
възможно да се замени даден енергиен
носител, с оглед на рационализация на
структурата и дела на енергийните носители,
за да се повиши енергийната и икономическа
ефективност
или дa се икономисат
дефицитни енергийни носители.
Крайното енергийно търсене на тези процеси
се определя вътре в модела, в съответствие
със следната процедура: първо, изчислява
се количеството “полезна енергия” (Пp) за
всеки процес p, тогава крайната енергия се
изчислява чрез коефициент за дял ∆pqз на
индивидуалния енергиен носител в даден
процес p, и съответния коефициент за
ефективност на полезното му използване
ηpqз. Връзката между горните параметри се
изразява като:

Топлинните процеси се характеризират със
значително многообразие и са структурирани
в зависимост от тяхното технологично
предназначение. Топлинните процеси в ПС
са групирани като: високо температурни (B)
300-400oC; средно температурни (C) – от 100120 до 300-400oC; ниско температурни (H) –
до 100-120oC. За процесите в ДОССУ се
използва следното разделение: отопление
(О) qз; снабдяване с топла вода (ТВ) qз;
готвене (Г) qз; осветление (ОСВ) qнз, и
технологични процеси (ТП) qнз.

Кpqз = Пp.∆pqз (1/ηpqз)
Полезната енергия Пp се изчислява в модела
като допълнително се използват външно
зададени сценарийни коефициенти за
относителното потребление на полезна
енергия Cpu и количествените параметри,
описващи обема от дейности (ОД) за
производството в ПС и броя обитатели във
всяка селищна система в ДОССУ:

В процедурата на изследване, която се
прилага
в
Модела
на
Енергийно
Потребление (МЕП), крайното енергийно
потребление в община се намира като:
F

m

Пp = ОД.Cpu

3 A(s) I(a) J(i) P(j) Q(p)

=

∑∑ ∑ ∑ ∑ ∑ K

s, a, i, j, p, q

Крайното
процесите

s =1 a =1 i =1 j =1 p =1 q =1
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носители
Кqнз
се
определя
пряко,
посредством външно зададен обем от
дейности (ОД) и коефициент за съответните
незаменяеми енергийни носители Cqнз.

направени някои подобрения, като найзабележимото е използването на MARKAL на
персонални компютри, разработване на
протребителска система за анализ, и
разширена версия на модела, включваща
регионализация и потоци на материали,
както и въвеждане на нелинейност и пълната
му интеграция с макроикономически модел.

Кqns =ОД.Cqнз
Като резултат, на изхода от модела крайните
енергийни потребности за проучвания
времеви хоризонт се генерират по видове
енергийни носители q:
на общинско ниво като цяло
индивидуално
за
заменяемите
незаменяемите енергийни носители;

MARKAL е гъвкав линеен модел за
програмиране, който оптимизира мрежовото
представяне на енергийна система по
отношение на няколко възможни критерия.
Обобщена форма на тази мрежа е
представена на фигура 6.5. Всяка връзка в
мрежата се характеризира с една или повече
типични технологи, които се избират от
модела. Много подобни енергийни мрежи,
или Референтни Енергийни Системи, могат
да бъдат изработени за всеки период от
време. MARKAL създава “най-добрата”
мрежа на енергийна система за всеки период
от време, чрез избор на типични технологии,
и оптимизиране през всички периоди.
Функционално, “най-добра” означава мрежа с
най-малки разходи, обект на ограничения.

и
и

за всеки моделен сектор като цяло и
индивидуално
за
заменяемите
и
незаменяемите енергийни носители;
за всяко ниво моделните сектори като
цяло и индивидуално за заменяемите и
незаменяемите енергийни носители;
6.1.3.2
Оптимизационен
модел
енергийно снабдяване MARKAL

за

При краткия преглед на представеното погоре енергийно моделиране, поне три
принципни средства за оптимизация на
енергийното снабдяване и анализ на
чувствителността на политическите цели на
енергийното снабдяване са споменати:
MARKAL, MESSAGE и EFOM. Благодарение
на широката си употреба и гъвкавост,
моделът MARKALможе да се използва в
случай
на
местно
моделиране
на
енергийното снабдяване.

Например, следните ограничения могат да
бъдат използвани в енергийния модел
MARKAL:
Задоволяване на полезните енергийни
потребности;
Баланс на горива;
Ограничения за наличност на горива и
растеж между периоди;
Сезонен и ежедневен електроенергиен
баланс;
Трансфер на технологии - мощности
между периоди;
Съотношения,
свързващи
пропорционален капацитет на различни
технологии (напр. теническо осигуряване
на слънчеви съоръжения);
Ограничения върху екологичните емисии
по период от време или цялостен
времеви хоризонт.

MARKAL e модел за енергийни системи за
минимизиране на разходи и планиране на
технологии,
който
се
използва
на
национално, регионално и местно ниво. Той
може да се използва за изследване на
средносрочни до дългосрочни реакции на
енергийни, икономически и екологични
системи
към
различни
технологични
перспективи
и
политически
сценарии.
Включва се цялата енергийна система, от
добива
на
ресурси
през
енергийна
трансформация и съоръжения за крайно
използване
до
екзогенно
определено
търсене на полезни енергийни услуги.

MARKAL
е
модел
ориентиран
към
технологиите. Пълната версия на MARKAL
включва над 200 технологии за снабдяване,
преобразуване и потребяване на енергия.
Видовете данни за енергийни ресурси и
технологии и ключови изходи на модела са
представени по-долу.

MARKAL е разработен в края на 70-те години
на XX век в Националната Лаборатория на
Брукхавен (BNL) и в Кернфоршунгсанлаге
Юлих (KFA), като част от програма IEA.
Общата структура е запазена, като са
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Приспособления
за крайно
използване

Процеси на
снабдяване и
технологии за
превръщане

Полезно
енергийно
потребление

Фигура 6.5: MARKAL блоксхема на енергийна мрежа

Характеристика на снабдяването с ресурси:
Криви на снабдяването цена/качество;
Допълнителни енергийни изисквания, с
разходи;
Ограничения
върху
годишното
и
кумулативно производство;
Ограничения върху темповете на растеж;
Дневна характеристика на вноса и износа
на енергия по сезон и време.

Степенуване на технологии по качества.
MARKAL се води от потребности от услуги с
полезна енергия, определени екзогенно за
всеки времеви период по категория крайно
използване. То се изразява в енергийни
единици, но се основава на проектни
физически единици, напр. квадратни метри
отопляемо жилище, километри пропътувани
с превозно средство. MARKAL задоволява
това търсене като прави избор между
разполагаеми енергийно снабдяване и
технологии на крайно използване.

Технологични
данни
на
MARKAL
за
снабдяване
и технологии за крайно
използване:
Вид енергийна суровина (напр. газ,
електричество);
Продукт (напр. преработени продукти,
електричество, отопление, охлаждане,
осветление);
Ефективност на преобразуване;
Жизнен цикъл;
Част от време, за което технологиите за
снабдяване са разполагаеми;
Част от времето на неразполагаемост в
следствие на непланиранo прекъсване;
Горна и долна граница на мощност или
дейност или темп на растеж;
Инвестиционни разходи;
Постоянни и променливи оперативни
разходи и разходи за поддръжка;
Разходи за доставка на гориво;
Екологични индикатори;
Потенциал за върхов принос;
Първоначална година на разполагаемост.

Бъдещите увеличения на ефективността са
включени
в
технологичните
описания.
Изборът на технологии за преобразуване
може да бъде въведен в модела. Типичните
категории на енергийно потребление в
MARKAL са показани в таблица 6.1.
Примерите
включват:

за

приложения

на

MARKAL

Изследване
и
оценка
на
нови
технологични и политически възможности,
включително стратегии с малки разходи,
екологични
външни
въздействия, и
въвеждане на нови технологии;
Планиране
на
топлофикационни
когенерационни приложения;

и

Изследване на различни политики за
контрол на замърсяването свързани с
енергия,
включително
алтернативни
възможности
за
изпълнение
на
изискванията на Закона за Чист Въздух;
Проучване на енергийна политика с
минимални разходи (вкл. екологични
външни въздействия);

Принципни изходни данни на MARKAL:
Първичен енергиен микс;
Горивен микс;
Технологичен микс (мощност и дейност
на всяка технология);
Пределен разход за всяка технология,
горивни и екологични ограничения;

Намиране на ренатибилни начини за
намаляване на емисиите от праникови
газове.
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Таблица 6.1: Типични категории на енергийни потребности на модел MARKAL

Индустрилен сектор
Желязо и стомана
Алуминий
Процесна пара
Производство и електро
двигатели
Друга промишлена топлина

Транспортен сектор
Автомобили
Камиони
Автобуси
Железопътен превоз
Кораби
Въздушен

Жилищен сектор
Отопление
Охлаждане
Затопляне на вода
Осветление и уреди
Селско стопанство
Проникване в почвата
Напояване

Търговски сектор
Отопление
Охлаждане
Затопляне на вода
Осветление
Различни уреди
Неенергийно използване
гориво

Изследване
на
технологични,
икономически и екологични въздействуя
на потенциалните смени на модела на
използване на енергия, като смяна в
промишления микс, промяна на начина на
транспортиране,
и
въвеждане
на
съхранение на енергия и ново използване
на енергия в сгради.

ОП = ρ ОП'

на

b

където ρ е коефициент на относително
участие на даден сектор в обема на
общото производство (в относителни
единици), а b е показател показващ
връзката на ОП’ (в стойностни единици)
към натуралния обемен показател ОП.

6.1.3.3 Връзки между модели в моделната
система

• Икономически модел МИР – Модел на
Енергийно Снабдяване: За местното
енергийно снабдяване важен е въпроса за
възможен обмен (“внос-износ”) на гориво
и електричество с фруги региони. Тази
връзка се осъществява чрез четири
показателя на МИР: внос и износ на
електричество, и внос и износ на горива.
Обратната връзка, т.е. влиянието на
уточнените резултати от модела на
енергийно
снабдяване,
зависи
от
сложността на МИР. В случай на
социално-икономически сценарий вместо
икономически модел, тези връзки се
осъществяват чрез експертни оценки.

Връзката
между
моделите
обхваща
информационни потоци между система от
модели, посредством която се реализира
динамично взаимодействие на местната
икономика и енергийния сектор (преки
връзки) и влияние на енергийния сектор
върху икономиката (резултатни връзки).
Основните връзки между модели се описват
в:
• Модел за Икономическо Развитие (МИР)
– Модел за Енергийни Потребности
(МЕП): Изходните данни от МИР са в
стойностно изражение на обемните
показатели,
докато
за
обемните
показатели за МЕП се използват основно
натурални
изражения.
Изчисленията
трябва
да
се
правят
като
се
трансформира стойността в натурални
обемни показатели (ОП). Най-общо,
зависимостта
между
стойностното
изражения (ОП’) на обема на общото
производство и натуралния обемен
показател (ОП) се изразява като:

• Модел за Енергийни Потребности (МЕП)
– Модел за Енергийно Снабдяване:
Връзката на тези два модела реализира
енергийния баланс на общината, като
МЕП генерира обема от крайни енергийни
потребности на системата за потребление
на енергия (без енергията потребена в
секторите “производство на електро- и
топлоенергия”
и
“индустрията
на
горивата”) по сектори и по видове
енергийни носители, който модела на
енергийно
снабдяване
трябва
да
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задоволи като резултат от процедурата за
оптимизация.

В повечето аспекти методологията за
проучванията MARKAL-MACRO е подобна на
тази за проучванията с MARKAL. Системният
подход все така е важен, технологичната
база данни е крайно необходима, а
анализите
на
сценарии
съставляват
средство за изследване на бъдещи възможни
въздействия върху енергийната система. Все
пак,
съществуват
някои
важни
характеристики на MARKAL-MACRO, които
трябва да се вземат под внимание, като
едната е техническата енергийна система
(MARKAL) и макроикономическия (MACRO)
обмен на информация за полезни енергийни
потребности и енергийни цени.

В съответствие с дефинираните системни
връзки между двата модела, след
извършване
на
процедурата
за
оптимизация от модела за енергийно
снабдяване се прави второ определяне на
крайните енергийни потребности, въз
основа на включени специфични обемни
показатели за добив и производство на
вторични енергийни носители. Общите
крайни енергийни потребности по видове
енергийни носители са сумата на
потребностите на енергопотребителната и
енергоснабдяваща системи.

Полезната
енергия
се
търси
от
производствената функция на MACRО, а
съответстващата система за разходи на
MARKAL
осигурява
информация
за
енергийните разходи. Макроикономическото
производство
се
разделя
между
потребление, инвестиции и енергийни
разходи, така че ползите се максимизират за
целия
период.
Полезните
енергийни
потребности следователно са ендогенни в
MARKAL MACRO.

6.1.3.4 Използване на MARKAL-MACRO за
интегриране на енергийни потребностиенергоснабдяване
MARKAL-MACRO
е
нелинеен
оптимизационен модел, който успешно
управлява инженерния “отдолу-нагоре” и
макроикономическия
“отгоре-надолу”
подходи,
като
комбинира
техните
характеристики и компенсира основните им
ограничения.
MARKAL-MACRO
запазва
техническото богатство на модела MARKAL
като
внедрява
чувствителността
на
енергийните потребности от енергийните
цени.

Енергийни ресурси
Технология
Екологични
ограничения

Полезни
енергийни
потребности

MARKAL

Труд

Потребление

MACRO
Инвестиции

Енергийни
разходи

Капитал
Фигура 6.6: Поглед върху взаимодействията MARKAL-MACRO
Под-моделът MACRO изисква скромно
количество данни в допълнение на тези
изисквани за MARKAL. Допълнителните
изисквания за данни включват БВП за базова
година, потенциален темп на растеж на БВП,
начално
съотношение
капитал-продукт,
съвкупен
амортизационен
темп,
и
еластичност на замяната между капитал-труд
и полезни енергийни потребности. Всички

други елементи могат да бъдат извлечени
директно или индиректно от тези параметри,
напр. капиталната първоначална стойностна
част от БВП може да се определи от
съотношението капитал-продукт, нормата на
амортизация и нетната възвръщаемост на
капитала,
който
се
използва
в
самостоятелната версия на MARKAL.
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ефективни
технологии.
Резултиращите
потребности от този цикъл се въвеждат в
самостоятелен M с налична енергийно
ефективна технология. M-M тогава работи с
базата данни, включително енергийно
ефективни технологии, а резултатите се
сравняват с работата на M.

6.2
ПОЛИТИЧЕСКИ
ПРОУЧВАНИЯ
ИНТЕГРИРАЩИ
ЕНЕРГИЙНИ
ПОТРЕБНОСТИ И СНАБДЯВАНЕ
Представени са два различни подхода и
средства за интегриране на енергийни
потребности
и
снабдяване
(енергиен
баланс). В набора от модели, полезното
енергийни потребности по категории крайно
използване
и
крайните
енергийни
потребности се генерират въз основа на
обем дейности и сценарийни технически
коефициенти (мерки за УЕП) на най-ниското
ниво (процеси) на системата за потребление
на енергия.

Разликата от въздействието на енергийната
ефективност, когато се въвеждат енергийно
ефективни технологии в M и M-M, е мярка за
обратния ефект. Друга мярка е разликата в
полезните енергийни потребности между два
цикъла на M-M. Причина за това е, че
производителността на енергийния сектор се
повишава при по-добра ефективност, което е
еквивалентно на намаление на пределния
разход на енергия.

Моделът за оптимизиране на енергийното
снабдяване MARKAL изследва и оценява
технологични и политически алтернативи,
включително стратегии с най-малки разходи
и екологични външни въздействия. Освен
това, MARKAL генерира първичния енергиен
микс, горивен микс, технологичен микс
(мощности и дейности на всяка технология),
пределен разход за всяка технология,
горивни
и
екологични
ограничения,
класиране на технологии.

6.2.2
Категоризиране
на
ресурсните
алтернативи по пределни разходи
Пределният разход е допълнителен разход,
който
възниква
от
увеличаване
на
производството
с
една
допълнителна
единица.
Във
всеки
цикъл
при
формулираните ограничения, M автоматично
подрежда енергийните ресурси и технологии.
Сценариите
или
анализите
на
чувствителността на въздействието от
ограниченията
(полезни
енергийни
потребности, ограничения за емисии) върху
структурата на енергийното производство
осигуряват информация за категоризиране
на ресурсните алтернативи по пределни
разходи.

В MARKAL-MACRO, MARKAL запазва своите
функции, но обратната информация от
MACRO осигурява средство за диалог между
инженера и икономиста (предполага се, че
икономическият модел в предложения набор
от модели може да оцени въздействието на
енергийното снабдяване върху икономиката,
но не генерира пряко нуждите от полезна
енергия). В зависимост от перспективата,
MARKAL-MACRO може да се опише като
модел
на
макроикономически
растеж
разширен с подробен модел за енергийно
снабдяване, или Модел на Референтна
Енергийна
Система,
осигурен
с
макроикономическa движеща сила.

6.2.3
Категоризиране
на
мерки
за
намаление на емисии по избегнати
разходи
Изследването на стратегии за намаляване на
емисии от CO2 е един от основните проблеми
на политическите проучвания. Общите
разходи на енергийната система за
достигане на дадено ниво на емисии от CO2
се намират като се сравнят общите разходи
на системата за специфичния случай на
намаление (напр.: 10% или 20% намаление)
с основния случай. За да се представят
допълнителните общи разходи на системата
за в бъдеще, те обикновено се представят
като процент от БВП за всеки момент от
изследвания времеви хоризонт. Общите
разходи на енергийната система могат да
бъдат разделени на инвестиционни разходи,
разходи за гориво и други (оперативни

6.2.1 Потенциал на технологиите за
енергийна ефективност в MARKAL &
MARKAL-MACRO
Влиянието на потенциала на енергийно
ефективните технологии в MARKAL-MACRO
(M-M) е малко по-малко от този в MARKAL
(M).
Този
ефект
(“въздействие
на
енергийната ефективност”) може да се
изследва като се сравни работата на M и MM. M-M дефинира базовата линия на
развитие на енергийните потребности, като
ги управлява без налични енергийно
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разходи, разходи за поддръжка, разходи за
доставка на гориво, др.).

скъпа. Средните и пределните разходи за
намаляване на емисиите от CO2 зависят от
структурата на дадената енергийна система.

Средни и пределни разходи за намаление:
Средният разход за намаление на емисиите
от CO2 отразява допълнителния разход на
тон намален CO2 при достигане на
специфично
ниво
на
намаление.
Допълнителните разходи и намаленията на
емисиите се изчисляват като се съотнасят
към основния случай. Пределният разход на
намалението на CO2 се дефинира като
разход за неизпускане на последната
единица CO2 от енергийната система. В
оптимизационен модел тази последна
намалена единица по определение е най-

Фигура 6.7 показва като пример средните и
пределните разходи за намаляване на
емисиите от CO2 от Норвежката енергийна
система. Както е показано, средният разход
за намаление е винаги по-нисък от
пределния, и разликата между двете криви е
по-голяма при увеличение на намалението.
Фигура 6.7 показва също в кои интервали
различните алтернативи за намаление
допринасят за постигане на нива на
намаление на емисиите.
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Фигура 6.7: Разходи за средно и пределно намаление срещу общо намаление на емисиите за
основния сценарий

(напр. чрез “такса върху въглерода”). За
последното, емисиите напр. CO2 се
умножават по коефициент (“таксата”) и
тогава се добавят към целевата функция,
която трябва да се минимизира. Структурата
и допълнителните разходи на енергийната

6.2.4 Включвене на емисионни такси в
оценките за пределни разходи
Екологичните изисквания могат да бъдат
задоволени
чрез
преки
ограничения,
например максимално допустимите годишни
емисии от CO2, или наказание за емисии
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система отразяват влиянието на нивата на
таксите върху енергийната система. В
MARKAL пределният разход е равен на
“прогнозната”
цена
на
наложените
ограничения, напр. пределният разход е
равен на нивото на таксите.

6.3
ИНТЕГРИРАНЕ
ЕНЕРГОПОТРЕБНОСТИ
ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ

НА
И

6.3.1 Подготовка на план за проучване
Проучването комбинира неформални и
формални (моделни) стъпки и обхваща
цялостния процес от анализи на цели и
средства, разработване на база данни,
формиране и описание на сценарии,
моделно проучване и анализ на развитието и
политическите проблеми, както и стратегиите
и приоритетите за развитие. Стъпките са
както следва.

При MARKAL-MACRO обратната връзка от
енергийните (прогнозни) цени водят до
намаление на икономическия растеж в
MACRO. По-виските енергийни (прогнозни)
цени също водят до преразпределение на
производствените
фактори,
обект
на
параметъра еластичност на заместване
(ESUB) на MACRO. По-висок ESUB води до
по-силно намаление на необходимото
количество енергийни услуги в MARKAL. Ако
цялостната енергийна система се намали
пропорционално, емисиите от CO2 ще
намалеят със същия процент като полезните
потребности.

1. Фазата на цели и избор на средства за
проучване е директно свързана с
енергийните проблеми на общината и
целите на планиране. Необходимо е да се
направи избор между инженерния подход
“отдолу-нагоре” на предложения набор от
модели и кобинирания икономическиенергиен модел MARKAL-MACRO. Това
ще зависи от икономиката на общината и
енергийната й сложност. MARKAL-MACRO
осигурява
широки
възможности
за
анализи на взаимодействието енергияикономика, но се нуждае (в допълнение на
техническите) от добри познания за
икономическо моделиране и внимателно
MACRO калибриране.

6.2.5 Справяне с непостоянните доставни
ресурси
И системата от модели и MARKAL-MACRO
предоставят възможност за оценка ролята на
непостоянните енергийни ресурси (основно
възобновяеми) в развитието на енергийните
системи. Подобно на другите енергийни
ресурси
и
технологии,
прекъсващите
енергийни ресурси трябва да бъдат
въведени в MARKAL с техните потенциали,
разходи и разполагаемост за всяки пет
години от изучавания времеви хоризонт.
MARKAL притежава добре разработени
блокове и за електроенергийни и топлинни
товарови графици и ограничения за растежа.
Това се отчита автоматично за всеки ресурс
и технология в секторите на крайно
испозлване и централизирани процеси на
превръщане.

2. Калибриране на база данни/модели. Тази
фаза обхваща разработването на данни
за избраните модели за:
a) Растеж
на
БВП
и
други
макроикономически движещи сили;
b) Сектори на енергийно потребление и
мерки за УЕП;
c) Текущи
и
очаквани
енергийни
технологии в рамките на периода на
проучване:
капитални
разходи,
капацитетен и наличностен фактор,
полезен живот, текущ капитален запас,
очаквана година, първа за нови
технологии,
ефективност,
потребените горива като продукт (друго
гориво, електричество, отопление,
топла вода), време за пазарно
проникване и емисионни коефициенти;
d) Алтернативи за доставка на ресурси:
цена (пример: €/барел петрол – може
да бъде различна през времето),
годишен или кумулативен лимит на
разполагаемост,
количеството
на

За основния случай, прекъсващите ресурсни
потенциали, разходи и наличност, се
конкурират с други енергийни ресурси в
общото
разходно
минимизиране
на
дисконтираната система. Сценариите за
намаление на емисиите стимулират това
проникване. Въздействието от поощряване
на
маханизмите
на
възобновяемите
източници или техния дял в общото развитие
на енергийната система може да се изследва
като се въведат стимулиращи тарифи и
ограничения върху растежа в общия процес
на оптимизация.
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гориво необходимо за производство на
ресурса.

Желателно е да се проучат известен
брой сценарии, като:
Базов сценарий (S1с)

Калибрирането на модели е за основната
година на проучване с пропуски в данните
на моделите и базата данни за базовата
година.

Сценарий “енергийна независимост”
(S1с), който набляга на местен
въгледобив, вода и други ВЕИ;
Сценарий за намаляване на емисии
(S3с).

3. Формиране и описание на сценарии. Тази
фаза обхваща ретроспективен анализ на
тенденциите
и
проблемите
на
енергийното
развитие,
ресурси
и
технологични проучвания за дефиниране
на алтернативи за социо-икономическо
развитие и сценарии за енергийна
политика. Фазата завършва с логическо
структуриране на сценариите за развитие.
Фигура
6.8
илюстрира
възможно
структуриране на дърво за сценарии.

4. Моделни проучвания на алтернативите
за социо-икономическо и енергийно
развитие.
Тази
фаза
обхваща
интерактивно моделни проучвания на
икономическото развитие, енергийното
потребление и снабдяване в съответствие
с
приетото
през
предната
фаза
сценарийно дърво.
5. Анализ на алтернативите за развитие.
Обхваща оценка на ресурсите на
варианта за енергийно развитие, анализ
на
взаимодействието
“икономикаенергетика” и обобщени показатели за
развитие.

“Базовият сценарий” S1и отчита
показаното
развитие
до
сега.
Сценарият
за
икономическа
ефективност S2и представя стратегия
за растеж, която обхваща повечето
местни
ресурси
и
отчита
сравнителните
икономически
предимства, които могат да са от
решаващо значение за бърз прогрес в
бъдеще.

6. Стратегии и приоритети, обхващат
избора на стратегия и на краткосрочни,
средносрочни и дългосрочни приоритети.

Поне два сценария за развитие на
система за енергиен потребител могат
да бъдат проучени. Първият сценарий
(S1п)
съответства
на
енергийни
потребности под влияние на външни и
вътрешни
икономически
и
технологични фактори, без специално
ударение
на
повишаването
на
енергийната
ефективност
(базов
сценарий на енергийно търсене).
Сценарият енергийна ефективност
(S2п) предполага силни политически
мерки, включително институционална
структура, субсидии, преференциални
кредити и тарифи, стандарти, модерни
системи
за
управление,
др.,
ориентирани към увеличаване на
енергийната
ефективност,
и
подобряване
на
структурана
на
енергийните носители.

Таблица 6.1 представя план за фазите и подфазите на проучването. Ключов момент в
планирането на проекта е предаването на
Проектния Доклад с резултати от всички
предишни фази. Докладът е обект на
преразглеждане и трябва да се обсъди с
Управителния
съвет
на
проекта
и
специалисти от участващите институции.
Препоръките на тези дискусии трябва да
бъдат основа за подготовка на Краен Доклад
и енергиен план на общината.

Сценариите
за
развитие
на
енергийното снабдяване се формират
от различни акценти за енергийни
ресурси, енергийни технологии, и
енергийно
екологична
политика.
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S1и

Сценарии за
социално и
икономическо
развитие

S2и

Сценарии за
развитие на
енергийните
потребности
S1и1п

S1и2п

S2и2п

Сценарии за
политика за
енергийно
снабдяване

S1и1п1с

S1и1п2с

S1и1п3с

S1и2п1с

S1и2п2с

S1и2п3с

S2и2п1с

S2и2п2с

S2и2п3с

Фигура 6.8: Дърво на сценарии за проучването

Таблица 6.1: Работен план за интеграционно проучване на енергийно потребление – енергийно
снабдяване

СЪДЪРЖАНИЕ НА ФАЗИТЕ И ПОД-ФАЗИТЕ НА ПРОУЧВАНЕ
1. Цели и средства на проучването
2. База данни / Калибриране на модели
3. Дефиниция и описание на сценарии, условия и политики на развитие
3.1. Ретроспективен анализ на тенденции и проблеми на енергийното развитие
3.2. Ресурсни и технологични проучвания за дефиниция и алтернативи за социо-икономическо
развитие и сценарии на енергийна политика
3.2.1. Сценарии за социално-икономическо развитие
3.2.2. Прогнозиране и анализ на основните фактори, влияещи на перспективните енергийни
потребности:
1) Прогнози и сценарии за технологично развитие и енергийна ефективност на основните
технологични процеси в промишлеността, строителството и селското стопанство;
2) Проучвания на подобрението в структурата на крайните енергийни носители;
3) Проучвания на развитието на транспортните и жилищни системи.
3.2.3. Проучвания и сценарии на политика за енергийно снабдяване:
1) Прогнози за пазара на горива и енергия;
2) Национална и местна енергийна инфраструктура, планове, перспективи за внос на
горива и енергия;

65

ENEFMUN – Ръководство 3

Интегрирано ресурсно планиране в общини

3) Възможности и проблеми за развитието на националния и местен въгледобив;
4) Условия и перспективи за преустройство на съществуващите горивни и енергийни
мощности;
5) Потенциални технически/икономически показатели за нови централизирани и
децентрализирани технологии за енергийно снабдяване.
3.3. Логическо структуриране на сценарии за социо-икономическо развитие, политики за
енергийни потребности и енергийно снабдяване.
4. Моделни проучвания на социо-икономическо и енергийно развитие
4.1. Варианти за социално и икономическо развитие
4.2. Перспективи на енергопотребителната система
4.3. Варианти за развитие на енергийното снабдяване. Анализ на чувствителността срещу
критични предположения.
5. Анализ на алтернативите за развитие
5.1. Оценка на расурсите на варианти за енергийно развитие
5.2. Анализ на дългосрочно взаимодействие ‘икономика-енергетика’. Индикатори за енергийно
развитие.
5.3. Анализ на политиката за намаляване влиянието върху околната среда
5.4. Надеждност и адаптивност на алтернативите за енергийно развитие
6. Краткосрочни, средносрочни и дългосрочни приоритети за енергийно развитие
7. Проект за Краен Доклад
Сценарии за енергийни потребности
(възможности
и
перспективи
на
производствения сектор, перспективи
на жилищния сектор и сектора на
услугите, транспортни възможности,
мерки за УЕП и политика);
Алтернативи за местно енергийно
снабдяване
(вкл.
възобновяеми
енергийни източници);
Директиви и механизми на директиви
на ЕС и местна енергийна политика;
Международни тенденции и процеси на
горивата и енергетиката.

6.3.2 Доклад ИРП
Този
доклад
обхваща
проблемите
енергетика-икономика-околна
среда
на
общините, сценариите за икономическо
развитие,
енергийни
потребности
и
снабдяване, и основните резултати от
проучванията на общините за ИРП и
политически приоритети.
Хипотетична структура на подобен доклад е
показана по-долу.
1. Проблеми на енергийните ресурси,
ефективност и околна среда на общината:
Ключови показатели на текущата
ситуация икономика-енергетика-околна
среда (енергоемкост на системите за
енергийно потребление и снабдяване,
състояние и проблеми на енергийни
ресурси и технологии за пробразуване,
социално-икономически и екологични
ограничения;
Цели и обхват на проучването.

3. Основни резултати от проучването ИРП:
Алтернативи
за
социално
и
икономическо развитие;
Показатели за енергийни потребности
и УЕП (енергийно потребление по вид
гориво и енергия за всяка категория
крайно използване, под-сектори и
сектори, общи спестявания на горива и
електроенергия,
намаления
на
емисиите на енергопотребителната
система);
Енергийни ресурси и технологии (дял
на енергийните носители в секторите
на крайно използване, общи крайни
енергийни потребности, горива и
технологии
за
производство
на
електричество и топлина, развитие на

2. Сценарии за икономическо развитие на
енергийни потребности и снабдяване:
Демографски тенденции и развитие;
Сценарии за икономическо развитие на
общината;
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технологичен микс, общи изисквания за
първична енергия, внос-износ на
енергийни ресурси);
Обобщени
показатели
за
взаимодействие енергетика-икономика
(крайна енергоемкост за сектори на
енергийно
потребление,
първична
енергоемкост).

4) Цветанов П.,: Количествени Енергини
Сценарии за България, Проект ФАР,
София, 1996 г.

4. Краткосрочни,
средносрочни
и
дългосрочни приоритети:
Инвестиционна политика;
Енергийни ресурси и технологични
перпсектив;
Общинска екологична политика.

6) Хамилтън, Л.Д., Г.А. Голдщайн, Дж. Лий,
А.С. Ман, В. Маркус, С.Ц. Морис, и Ц.-О.
Вене: MARCAL-MACRO: Преглед (BNL
48377),
Национална
Лаборатория
Брукхавен, Аптън, Ню Йорк 11973, 1992 г.

5) Фишбон, Л.Г. и Н. Абилок: MARKAL, модел
на лиейното програмиране за анализ на
енергийни системи: техническо описани
на версия BNL. Енергийно проучване
5:353-375, 1981.

7) Никласон И., Т. Ларсон, и Ц.-О. Вене:
MARCAL-MACRO за Швеция: Проучване
на Потенциала за Икономия на Енергия,
технологичен отдел Енергийни Системи,
Технологичен Университет Чалмерс, S412 96 Гьотеборг, Швеция.
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на МЕА: Парникови Газове и Национални
Енергийни Възможности: Технологии и
Разходи за Намаляване Емисиите от
Парникови Газове, IFE, 1994 г.

3) Цветанов П., Руйчева М.: Моделиране на
Стратегически
Проблеми
на
Енергийната Политика в България,
Раздел 3, Енергетика и Икономика,
Световна Енергийна Конференция, 14-ти
Конгрес, Монреал, 1989 г.
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ, ОЦЕНКА И НАБЛЮДЕНИЕ
общината. Още повече, други източници на
енергия само се отчитат в контекст, където
са притеглени различно в алтернативни,
конкурентни решения. Това означава, че е
необходимо да се дефинира граница, която
разделя мерките свързани с цялостния ИРП
план и дейности, отнасящи се до конкретни
действия в рамките на общината.

7.1 ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОЦЕСА ИРП
За да се планира предоставянето на
енергийни услуги, общината трябва да знае
големината на бъдещия пазар за тези услуги.
Следователно, трябва да се направи оценка
каква част от пазара ще бъде икономично да
бъде “спестена”. С ИРП се наблюдава дали
има по-атрактивни решения от страна на
търсенето, за да се ограничи растежа на
снабдяването от обществената мрежа.
Основното предположение е, че трябва да
бъде възможно ефективно разпределение на
мерки между търсене и предлагане.

Конкретният ИРП план трябва да бъде
съобразен със следните принципи:
ИРП е непрекъснат процес на планиране.
Целта ИРП да прерастне в логическо
средство за анализ, което може да се
използва за непрекъснато вземане на
решения, при възникване на конкретна
ситуация.
Процедурата се състои в това, че методи
на анализ, подбори оптимизация се
формулират
прагматично,
но
в
съответствие с глобалната ИРП рамка.
Приложението
се
контролира
посредством набор от гранични условия,
които отразяват цялостното значение на
усилията на различните сектори.
Конкретен план се основава на ограничен
брой елементи.

След анализ на алтернативите от страна на
търсенето и предлагането, задачата е да се
приложат мерки, които водят до значителни и
документирани дейности за съхранение на
енергия докато те са по-ефективни от
мерките от страна на снабдяването. В
следващите
параграфи
се
дискутират
процеса ИРП и някои важни аспекти от
приложението му.
7.1.1 “Глобален” план за ИРП
По същество ИРП е изчерпателен подход
основан на глобална перспектива. Например,
въпросът касае енергийни услуги, а не само
електоренергийни
услуги,
следователно
конкурентните източници на енергия трябва
да бъдат обект на последователен анализ.
Освен това, тъй като границите между
общини, региони и страни са нелогични
ограничения, към решения трябва да се
подходи от гледна точка на “глобална”
перспектива. По този начин резултатите от
ИРП разглеждат глобалния идеален план.

7.1.2 ИРП като непрекъснат, повтарящ се
процес на планиране
Конкретният план за ИРП обхваща основно
елементи – резултат от ИРП анализи – които
по настоящем се считат за уместни,
потенциално атрактивни и – по-просто – тези,
които е възможно да бъдат изпълнени с
наличните ресурси. Решението кои са
уместни, атрактивни и достатъчно прости
мерки се оценява и преоценява постоянно. С
тези стъпки на повторение, отчетените
дейности могат да бъдат оптимизирани.

Все пак тази процедура е малко вероятно да
води често до конкретни резултати и
практическо
планиране.
Следователно,
практическото
и
приложно
ИРП
е
необходимо да включва компромис. В
противен случай, всичко може да пропадне, а
ИРП да стане теоритично средство, което
трудно би довело до прилагане на конкретни
действия. Изходът от тази дилема е да не се
дефинира ИРП като създаване на краен
идеален план.

Дефиницията на гранични условия, които
подпомагат разграничаването на различните
възможности, е също непрекъснат процес,
където се правят няколко повторения и
оценки на различни ИРП дейности. Оценката
на ИРП дейности е описан както следва.
7.1.3 Разделение на роли
Потребители, енергийни компании, държавни
власти и общество най-общо трябва да
участват
в
добре-дефинирано
сътрудничество за цялостно енергийно

В последствие, на фаза изпълнение,
работата на ИРП трябва да бъде ограничена
до въпроси, които са тясно свързани с
областта на вземане на решение в
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планиране. За изпълнение на конкретни
дейности в рамките на план за ИРП и важно
да се вземат под внимание различните
интереси и роли.

изпълнение, те могат да осигурят точна
информация и да помогнат за подобряване
на програмния проект и приложение. В
допълнение, процесните оценки осигуряват
важна информация, която може да бъде
използвана за интерпретиране на данни от
оценки на въздействието.

По-специално трябва да се отчете ролята на
потребителите,
държавните
власти
и
енергийните компании:
Потребителите правят своя избор въз
основа на наличните алтернативи
Демократичните
институции
водят
енергиен
политически
дебат
и
формулират рамки, екологични квоти, др.,
които съставляват енергийни политики,
включително разпоредби, определящи
баланса между различните източници на
енергия
Държавните
власти
координират
различните сектори на оперативна,
инспекционна и контролна фаза.
Секторът на енергийно снабдяване
планира и оптимизира собствените си
продукти и обслужващи дейности, в
преследване на политически одобрена
рамка и цели по отношение на
екологичните въздействия, др.

Оценки на въздействие изследват ефекта на
програмата. Те осигуряват количествена
документация на ползите и разходите на
програмата.
Оценки
на
въздействие
измерват
участие
на
програмата,
възприемане от участника на препоръчаните
ИРП мерки и практики, работа на
технологиите за УЕП подкрепени от ИРП
програма, програмни намаления на енергия и
товари, и програмни разходи.
На фигура 7.1 систематично е представена
връзката между програма ИРП, вложенията в
нея и резултатите. Процесната оценка се
занимава с дейностите в кутийката. Оценка
на въздействие се занимава с връзките
между програмните вложения и резултатите.
7.2.2 Обхват и значение на оценката
Програмата ИРП трябва винаги да включва
план за оценка, не само поради споменатата
необходимост от честа преоценка и няколко
повторения за оптимизиране на ИРП
дейностите. Планът за оценка може да
включва:
Оценка на ефективността на програма
ИРП или елементи на програмата;
Документация на енергийни спестявания,
намаления на товара и рентабилност на
програма (kWh и MW въздействие на
програмата);
Живот на промените (спестявания);
Описание на приноса към промените
(спестявания), които не могат да бъдат
приписани на програмата;
Сравнение на плановите данни на
програмата и фактическия резултат от
нея.

7.2 ОЦЕНКА НА ИРП ПРОГРАМА
7.2.1 Видове оценка
Оценка е систематично измерване на
работата и характеристиките на различни
програми. Оценките зависят от обективните
измервания, а не от епизодни доказателства
и лични впечатления. Оценките използват
социологически изследователски методи и
технически данни за достигане на логични и
надеждни резултати. Оценките са насочени
към повлияване на бъдещи решения, те не
са академични упражнения.
Оценителите разграничават два вида оценка.
Процесни оценки изследват програмната
работа, за да определят колко добре се
прилага програмата и да предложат начини
за подобряване резултате на програмта.
Подобни
оценки
са
насочени
към
програмните цели, история и дейности. Тъй
като процесни оценки се правят по време на
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ИРП - ПРОГРАМА
ВЛОЖЕНИЕ
пари
хора
материали
доставчици

маркетинг
процес на анализ на ИРП
дефиниция на мерки
приложение
контрол на качеството
др.

РАЗУЛТАТИ
мерки
енергийни спестявания
намаление на потреблението
доволни клиенти
доволни компании

Фигура 7.1: Връзка между ИРП програма, вложението в нея и резултатите

Могат да се използват пазарни анализи при
събиране на данни за оценката. Дори
систематичната оценка все още да не
представлява очевидна част от подобни
програми, бъдещото развитие на ИРП
изисква формулиране на традиция за оценка,
поради различни причини:
Оценката осигурява документация за
ефективно използване на ресурсите на
електроенергийните компании.
В някои случаи, оценка предприета
паралелно с прилагане на програма може
да се използва за настройване на
програмата ако тя не напредва според
очакванията.
Например,
програмните
разходи може да се нуждаят от
модифициране, за да се уваличи
постижимия от програмата пазарен дял
или да се спрат разходи увеличение на
цените.
Оценката е нужна за подобряване на
бъдещи
програми
за
осигуряване
постигане на по-добри резултати при пониски разходи.
Оценки на предишни програми помагат да
се предвиди по-прецизно резултата от
нова програма още на фаза планиране.
Оценката осигурява основа за по
прецизнa обратна връзка към други ИРП
дейности, при разработване на нови ИРП
планове.

разходи за оценка от порядъка на 3-5%, като
анализа на пазара може да бъде една от
най-тежките категории разходи.
7.2.3 Процесът на оценка
Таблицата по-долу
свързани с оценката.

изброява

стъпките

Първо, необходимо е ясно да се определят
причините за програмата ИРП и целите на
оценката. Целите на оценката зависят от
целта
на
програмата.
По-специално,
оценката трябва да се насочи към теми,
които ще информират бъдещите решения за
програмата. Целите на оценката, на свой
ред, засягат проекта на оценката.
Ако, например, програмата тъкмо започва,
оценката най-вероятно ще се насочи към
развитието на програмата, тъй като ще бъде
рано за оценка на въздействия. Ако, от друга
страна, може да се приложи пилотна
програма в цялата система и разширената
програма се очаква да привлече значителни
енергийни или мощностни ресурси, тогава
оценката на въздействие е подходяща.
Степента на усилия (в Евро и персонал)
отделени за оценка е необходимо да се
определят на тази фаза. Оценката трябва да
отразява значението на самата програма.
Оценките трябва внимателно да бъдат
планирани така че да засягат основни
въпроси на дадена ИРП програма. Оценките
трябва
да
изучават
алтернативните
обосновки за това какво се е случило
(наречени
заплахи
за
валидност
в
литературата за оценка).

Не е нужно да се споменава, че плана за
оценка трябва да бъде адаптиран към
обхвата на програмата, която се оценява.
При малки програми, разходите за оценка
могат да бъдат твърде високи, ако не се
предприеме
прагматичен
подход.
Международният опит показва, че средните
по размер програми принципно водят до
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Развитие на план
Определяне на цели на програмата и бъдещи решения
Определяне цени на оценка и въпроси, на които да се обърне внимание
Определяне на ресурсите за оценка (бюджет, персонал, време, данни и аналитични
методи)
Изпълнение на оценка
Дефиниране на населението за примера
Събиране на данни (програмни записи, данни за времето, месечни сметки за
електроенергия, допитвания до клиенти, интервюта с програмния персонал и
наблюдения на товара за крайно потребление)
Анализ на данни
Резултати от текуща оценка
Преглед на резултатите с прилагане на програма и планиран персонал
Докладване на резултати на отговорници в общини и компании
Подготовка на краен доклад и брифинг
Работа по данните

Подобни заплахи включват история (друго
събитие, като повишаване на цените на
електроенергията,
отговорно
за
наблюдаваните
промени),
изборни
отклонения (участниците и неучастниците в
програмата могат да се различават по неща,
които
засягат
тяхното
енергийно
потребление),
оборудване
(грешки
в
използването на методи за измерване на
промени в енергийното използване). Накрая,
планът за оценка трябва да определи
данните, които да бъдат събрани, от кого,
кога и как.

Накрая се подготвят резултати от оценката.
Това включва първо преглед на резултатите
заедно
с
програмния
персонал
и
ръководители.
Тогава
резултатите
се
представят
на
администрацията
на
компанията и се подготвят доклади за
вътршно и външно разпространение.
7.2.3.1 Умения за оценка
Групата за оценки трябва да включва
професионалисти с разнородни познания и
опит. Подходящите умения включват пазарно
проучване,
икономика,
психология,
социология, статистика, инженерство и
бизнес. Групата трябва да притежава
комбинация от лични, комуникационни,
технически и аналитични умения за справяне
с различни въпроси, които възникват по
време на планиране и ръководене на оценки.

Прилагането на оценка включва избор на
модели
клиенти,
заети
в
енергийни
компании, и търговци, които да бъдат
интервюирани и разработване и изпробване
на въпроси, които да им бъдат зададени.
Други
източници
на
данни,
като
документираните от компанията сметки,
местни данни за времето и програмни
записи, се определят и събират на този етап.

7.2.3.2 Планиране на оценки
Както бе споменато по-горе, всяка оценка е
необходимо да бъде планиране от самото
начало на процеса ИРП. Може би ключа към
планиране на оценки е определяне на цели
на оценката. Целите на оценката е
необходимо да бъдат тясно свързани с
целите на програмата. Различните участници
в оценката могат да имат различни цели и да
възприемат по различен начин значнието на
споделените цели. Постигането на съгласие
за целите на оценка между участниците е
начин за изграждане на ангажимент за
оценка и използване на резултатите от
оценката.

Целите на програмата и нейната оценка ще
предложат какви видове данни са най-важни.
Ако програмата е насочена към намаляване
търсенето по време на системния пик
(директна програма за контрол на товара),
тогава са необходими данни от изследване
на товара, докато ако програмата е насочена
към подобряване на цялостната енергийна
ефективност (т.е. чрез намаления за
ефективни уреди и осветление), тогава са
подходящи данни от месечните сметки. Тези
данни
трябва
да
бъдат
обединени,
проверени за грешки и анализирани.
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СПИСЪК ЗА СПРАВКА
• Програмата им ясни цели, които играчите (администраторите на компаниите, персонала
за изпълнение на програмата, др.) разбират и приемат.
• Целите на оценката са ясни и разбираеми, и паралелни на целите на програмата.
• Интересите на всички играчи и участници се определят, и където е възможно, се
включват в плана за оценка.
• Планът за оценка е насочен към бъдещи програмни решения. Нужната информация и
времето когато се изисква информацията за подкрепа на решения са известни.
• Упралението и персонала на компанията са анагажирани с оценката, както е показано
от наличност на време, пари и хора за изпълнение на оценката.
• Известни за изискванията за данни. Установени са методи за получаване и управление
на информацията.
• Мениджърите на системи за корпоративна информация се ангажирани с определяне и
посрещане на нуждите на данните за оценка.
• Планът и резултатите на оценката се съгласуват с други отдели, вкл. изпълнение,
планиране на програма, изследване на товара, пазарно проучване, предвиждане на
товара, др.
• Подходът и разходите за оценка съответстват на размера, очакваните енергийни
спестявания и значение на програмата.
• Проектът на проучване е ясно определен и е подходящ за засегнатите въпроси за
оценка.
Все пак, съществуват много други ключови
въпроси, които трябва да се вземат под
внимания при планиране на оценка, като
наличност на ресурси за работа на плана за
оценка или избор на подход и метод за
оценка. Оценителите трябва да използват
списъка за справка даден по-горе при
планиране и провеждане на оценки на ИРП
програми.

Изборът на метод за събиране на данни,
уточняване на данни и образци са ключови
решения, които трябва да се вземат
съвместно от хората отговорни за планиране,
контрол и анализ. Тези решения определят
разходите за оценка и качеството на
извършените анализи.

7.2.4 Котрол на въздействието на ИРП
програми

1) Интегрирано Ресурсно Планиране в
Датски Електроенергийни Компании –
Основен Доклад, Част: “От Концепция към
Практика”; Подготвен от ELSAM, NESA,
ELKRAFT и SEAS; октомври 1994 г.

БИБЛИОГРАФИЯ

Контролът е процес на събиране на данни за
анализ
на
енергийни
спестявания,
включително определяне на изискванията за
данни за установяване на енергийни
спестявания, нормализиране използването
на енергия за непрограмни фактори, оценка
въздейстието на свободните ездачи и
определяне постоянството на спестяванията.
Контролът включва уточняване на данни,
проектиране на проучване, събиране на
образци,
измервателно
оборудване,
събиране на данни, контрол на качеството и
докладване.

2) Наръчник за Оценка на Програмите за
УЕП на Компанията, подготвен от
Национална Лаборатория Оук Ридж за
Щатския
Енергиен
Департамент;
редактиран от Ерик Хирст и Джон Рийд,
декември 1991 г.
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ПРИМЕР: ХАНОВЕР, ПЛАНИРАНЕ С НАЙ-МАЛКО РАЗХОДИ В ТЪРГОВСКИЯ СЕКТОР
• Сътрудничество
институти.

ВЪВЕДЕНИЕ
Хановер е столица на област Долна
Саксония. Градът заема площ от 204
квадратни метра. По-широкият регион Голям
Хановер обхваща 20 общи с население 1.1
милиона души. Покрива територия от 2,300
квадратни километра, което е равно ма
размера на малката германска провинция
Заарланд.

Примерът от Хановер за Планиране с Наймалки
Разходи
(LCP)
е
част
от
едновременния проект за LCP в цяла
Германия, в който десет избрани общински
компании
изпитват
приложимостта
на
инструментите за интегрирано ресурсно
планиране. Проучванията са финансирани от
ЕС (програма SAVE), Немската Федерална
Агенция по Околна Среда, и Министерство
на Икономиката на Долна Саксония.
Институтът за Приложна Екология (ÖkoInstitut) във Фрайбург и Институтът за
Климат, Околна Среда и Енергия във
Вупертал, подкрепят проекта с академична
помощ.
В Хановер, в 6 пилотни проучвания са
анализирани потенциалите за спестяване на
електричество и отполение на комапнии.
Установените потенциали за спестяване на
електричество в 6 компании от различни
сектори възлизат на 6 - 24%. Пилотните
проекти са насочени към индивидуални
клиенти със специални договори и покриват:
общообразователно училище (обществена
сграда), офис сграда (компания за услуги),
компания за метални конструкции (МСП),
работилница за галванизация и анодна
оксидация (МПС), супермаркет (МПС), и
производител
на
пекарски
съставки
(промишлена компания). Училищният проект
показва
необикновени
резултати
за
потенциал за спестявания от 67% за
електричество и 15% за отопление, от което
става очевидно, че той не може да служи
като модел за сравнение.

От 1992 г., общинските енергийни компании
на Хановер разботят заедно с Института за
Приложна Екология и Института Вупертал
върху голям пример за планиране с наймалки разходи в търговския сектор, за да
изпробват приложимостта на тази концепция.
Важна цел на проучването е да се натрупа
опит върху различни стъпки от прилагане на
мерки насочени към потреблението и
снабдяването. Случаят от Хановер се счита,
че
представлява
важен
пример
за
изпробване на новия инструмент за
планиране
с
най-малки
разходи
и
проектиране на програми Негават (Negawatt),
поради следните причини:

Все пак, съществуват голям брой пречки,
които пречат на използването на потенциала
за енергийни спестявания, които са основно
икономически
резерви.
Принципно,
потенциалните
потребители
посочват
следните аргументи срещу въвеждането на
LCP:

• Подробен анализ на потреблението на
електроенергия в търговския сектор;
• Емпирично проучване на потенциала за
спестяване на енергия;
на

специални

изследователски

КОНЦЕПЦИЯ И ЦЕЛИ

Град Хановер (с население от 520,000 души)
разполага с разнообразна промишлена
структура, която също включва някои големи
компании като Фолксваген, компанията,
производител
на
гуми,
Континентал,
производителя на батерии Варта, и
производителя на канцеларски материали
Геха и Пеликан, както и производителя на
сладкиши Балзен. Общият регион има
заетост от 540,000 като 350,000 работни
места са в самия град Хановер. Хановер е
известен още като домакин на важни
изложения като най-голямото световно
индустриално
изложение,
компютърния
панаир CeBit, и много други специализирани
изложения. През 2000 г. в града се проведе
EXPO 2000.

• Проектиране
програми

с

• Липсва поглед върху пазара;

помощни

• Не съществува задоволително решение
за дилемата на потребителя/инвеститора;

• Осигуряване на подходящи енергийни
решения;

• Съществуват очаквания за кратки периоди
на възвръщаемост;
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• Има
недостатъчно
познания
за
интегрираните концепции за енергийни
спестявания.

• Спестяването на осветление е очевидно и
има психологически ефект;
• Често може да се постигне по-приятно и
подходящо качество на осветление при
по-ниски разходи за електроенергия;
• По-малко отпадна топлина се генерира в
климатизирани помещения и по този начин
се
спестява
допълнително
електроенергия;
• В търговския сектор осветлението често
функционира на среднодневно мрежово
пиково натоварване.

Пилотните проекти от Хановер обръщат
вниманието
към
подобни
резерви.
Очакванията за период на амортизация от
една до три години за инвестиция могат да
бъдат изпълнени чрез уговаряне на
енергийни
услуги.
Доставчици
за
обслужващи компании, които първоначално
установяват потенциала за спестявания и
тогава
изпълняват
инвестицията
за
енергийни спестявания в компанията клиент.
От разликата между предишните високи и
новите ниски енергийни разходи, клиентът
плаща на доставчика докато услугите му
бъдат компенсирани, включителни марджина
между финасиране и печалба. След изтичане
на договора за енергийни услуги, и до края
на техническия живот на съоръжението за
енергийни
услуги,
клиента
се
облагодетелства от спестяване на енергийни
разходи. Енергийните доставчици в Хановер,
които са свикнали с дълги периоди на
амортизация, са предопределени за ролята
на доставчици.

Търговският сектор може да избере между
три алтернативи на услуги за спестяване на
енергия. Те са моделирани на подобни
програми в общинските компании на
Ротвайл,
общинските
компании
в
Сакраменто,
Калифорния
и
голяма
електрическа компания в северозападен
САЩ. Проучванията показват следните
практики:
• Осигурено е персонално и индивидулано
консултиране на компаниите.
• В допълнение, приложени са бонусни
плащания
от
електроенергийния
доставчик, които са насочени главно към
намаляване на съществуващите пречки за
приемливост.
• В индивидуални случаи директно са
направени инсталации, напр. безплатно
инсталиране на компактни флоуресцентни
осветителни системи.

ИЗПЪЛНЕНИЕ
Като
алтернатива
и
допълнение
на
договарянето
на
енергийни
услуги,
експертите участващи в примерите за LCP в
Хановер
проектират
6
програми
за
спестяване на електроенергия за търговския
сектор. Търговските клиенти могат да се
възползват от консултации, бонуси или
директно инсталиране и използване на група
от спестявания от осветление. Бонусните
плащания
от
доставчиците
на
електроенергия са включеним тъй като те не
са насочени да субсидират скъпи технологии
за електроенергийни спестявания, за да
бъдат рентабилни, а по-скоро да провокират
вниманието и имат заложен психологически
ефект. Комбинация от няколко инструмента
повишава
ефекта
от
програма
за
електроенергийни спестявания.

ЕНЕРСИТИ
”Enercity” е търговска марка на Stadtwerke
Hannover AG. Тя зашитава разумното
използване на енергия. Енерсити се развива
в търговска марка за мерки за спестявания,
като практическо приложение на резултатите
от планиране с най-ниски разходи, като
предлага действителни ползи на клиентите
на компаниите. Енерсити предлага услуги в
областта на отопление, климатизиране,
осветление и електрическо оборудване.
ФИНАНСИ

Поради няколко причини програмата за
спестяване на осветление е особено
подходяща за търговските потребители да
предприемат мерки в тази насока:
• Технологията за спестяване на осветление
е
разбираема,
сравнително
стандартизирана, широко използвана и не
толкова скъпа;

Пре
преобладаващи
добри
условия,
прилагането
на
негават
програми
в
търговския сектор и три допълнителни
програми при домакинствата и обществения
сектор
води
до
общи
икономически
спестявания от 154 милиона немски марки.
Това е балансирано срещу икономически
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недостатък на общинските компании (при
постоянни цени на електроенергията) от 242
милиона немски марки. Освен пилотните
проекти и програми за планиране с най-ниски
разходи в търговския сектор, общинската
енергийни компания на Хановер провежда
широка
програма,
при
която
всяко
домакинство, клиент на компаниите в
Хановер, получва бонус от 50 немски марки
чрез закупуване на дадени енергийни
спестявания и/или хладилник или фризер без
фреон.

2. Stadtwerke Hannover AG (изд.), 1995 г.:
LCP проучване на Stadtwerke Hannover
AG (Данни, резюме и девет тома
документация), Институт за Приложна
Екология/Институт Вупертал, Хановер.

3. Хагенберг, Бернд 1996 г.: Развитие на
негават в търговския сектор. Резултати
от проучване на LCP, Хановер, EA.UE,
(изд.),
Изправяне
пред
Предизвикателството.
Успешни
Климатични Политики в Европейски
градове, Берлин, pp. 89-99.
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