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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Преработващата промишленост е един от основните сектори в българската икономика,
които оказват съществено влияние както върху общото икономическо развитие, така и
върху динамиката на заетостта в страната. Значителна част от промишлената продукция в

2

страната е предназначена за износ, поради което външното търсене и икономическият
цикъл на основните търговски партньори са сред основните фактори, определящи
стопанската активност в отрасъла. Последното предполага висока степен на гъвкавост на
промишлените дейности в адаптирането на разходите си за труд, с цел посрещане на
негативни външни шокове или повишено търсене на произведената продукция в чужбина
или в страната.
Въпреки оптимистичните перспективи за възобновяеми енергийни източници и големите
пробиви, на които сме свидетели по отношение на технологиите и разходите за тях,
нефтът вероятно ще продължи да доминира в потреблението и производството на енергия
в много развиващи се региони по света, поне в хоризонт до 2050 г.
Очаква се глобалното търсене на петрол1 да представлява 30% от световното търсене на
енергия до 2030 г., последвано от въглища (24%) и природен газ (24%). Търсенето на
петрол ще се увеличи главно в развиващите се страни, със средногодишно 0,9 милиона
барела на ден между 2018 и 2030 г., докато в развитите страни то трябва да намалее (пак
там). Въпреки че петролът ще остане доминиращото гориво, неговият растеж в общото
търсене в световен мащаб ще се забави през 2030 – 40 г. Що се отнася до производството
на петрол, Северна Америка вероятно ще заеме най - голям дял до 2030 г.
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(45%),

следвана от Евразия (21%). Делът на Русия в световното производство може леко да
спадне, докато този на „по-малките производители“, като например Бразилия и Гвиана, ще
се увеличи. Това развитие има далечни последици за дела на ОПЕК в общото
производство, което се очаква да намалее до 37% през 2030 г. в сравнение с 41% в средата
на 2000-те. Въпреки това, продължаващите инвестиции в нови източници на доставки в
ОПЕК и Русия все още са от съществено значение за дългосрочната стабилност на
петролния пазар.
В краткосрочен план пазарите на изкопаеми горива са изправени пред нарастваща степен
на несигурност в резултат на пандемията COVID-19 и нейните последици върху
световната икономика. Те са сериозно засегнати, цените са се сринали с около 66% между
януари и април 2020 г., достигайки рекордно ниско ниво от 23,34 Щ. д./б и 16,5 Щ. д./б за
суровия петрол брент през април 2020 г. Значителният спад в транспортната,
промишлената и търговската активност и бавните мерки, предприети от ОПЕК+, са
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довели до значително забавяне на глобалното търсене на петрол през първото тримесечие
на 2020 г. Независимо от това, освен ако не се направят големи промени в политиката,
тази кратка ревизия надолу е по-малко вероятно да промени значително дългосрочните
тенденции на петролните пазари, особено за развиващите се страни. От май 2020 г. цените
на петрола започнаха отново да се повишават в резултат на отмяната на мерките за
затваряне. Те са нараснали средно с 44% през май 2020 (30,38 Щ. д./б) в сравнение с
предходния месец, с 30% през юни (39,46 Щ. д./б) и с още 7% през юли (42,07 Щ. д./б). На
23 09.2021 г. цената е почти двойна от 75,44$ на барел3.
Настоящият секторен анализ за икономическа дейност 19 “Производство на кокс и
рафинирани нефтопродукти” се представя през погледа на най-голямата компания
за нефтопреработване на Балканския полуостров - „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас"
АД. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД се явява единствен нефтохимически комплекс за
дълбочинна преработка на нефт в България и основен доставчик на нефтопродукти на
вътрешния

пазар,

изнася

нефтопродукти

на

Руските,

южноевропейските

и

средиземноморските пазари.
1. Описание на основните методи и инструменти, които се използват в анализа
При представянето и обобщаването на проблемите в производството на кокс и
рафинирани нефтопродукти е приложен комплекс от методи и инструменти. Използван е
дескриптивен анализ за изясняване на фактическото състояние на разглеждания сектор,
като след описанието на фактите и явленията се прави сравнителен анализ.
Дескриптивен анализ е използван и при определянето на дигиталните компетенции,
които се изискват за работа в сектора. След изяснаване на основните понятия
(компетенция/знание/умение), чрез дедуктивен анализ се посочват конкретните умения,
необходими за работа.
Факторният анализ се прилага при изследване на външните и вътрешни условия за
развитието на сектора, който дава възможност да се класифицират и систематизират
факторите, които определят мястото и значението му в икономиката. За да се определят
тенденциите в променящите се макроикономически и микроикономически индикатори, се
използва иконометричният анализ, който се основава на прилагането на математическата
3
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статистика към икономическите данни с цел осигуряване на емпирична подкрепа на
моделите, описващи икономическото развитие на сектора и влиянието върху социалните
елементи като средна заплата, необходима квалификация и други.
С използването на SWOT анализа се очертава организационната стратегия и посоката на
развитие. По отношение на вътрешните елементи на SWOT матрицата – силните и слабите
страни, те следва да се идентифицират на базата на информация, получена от клиентите
(чрез проучвания, фокус групи, нива на удовлетвореност и др.), от служителите (чрез
проучвания сред служителите), както и на основата на капацитета на фирмата да оперира
в своя пазар, ресурсите, с които разполага (финансови средства, брандове, сгради, хора) и
вътрешните процеси, които текат в нея. Във връзка с външните елементи на SWOT
матрицата – възможностите и заплахите, идентифицирането им следва да се извърши на
базата на информация за икономическата среда, за пазарната среда, както и за
конкурентите.
За да се определят основните дигитални умения, необходими за изпълнение на основните
професионални дейности на служителите не само в момента, но и след 1/3/5 години, от
съществено значение е да се извърши дедуктивен анализ, както и подходящи емпирични
социологически изследвания (ЕСИ). След като се разработят релевантни на целта
анкетни карти, попълването им се провежда на различните нива, а при обработването им
се групират по видове. По този начин се осигурява надеждна база дании, за да се направят
съответните анализи – статистически, дескриптивен и сравнителен.
Прилагането на дедуктивен анализ и емпирично-социологически изследвания създават
предпоставки за адекватно определяне на неотложните на този етап изисквания към
персонала за притежаването на дигитални умения – общи и конкретизирани по длъжности
и работни места. Наред с решаването на проблема за изоставането на квалификацията на
наетите лица спрямо бързото внедряване на новите информационни технологии, не помалко значение има и подготовка за справяне с предстоящите и бъдещи потребности на
бизнеса. Чрез прилагането на сравнителен анализ и синтез е възможно да се очертаят
бъдещите изисквания за усвояване на съвременни знания и умения в областта на
дигиталните средства и технологии.
Информацията, събрана с помощта на дескриптивен анализ, емпирични социологически
изследвания (ЕСИ), дедукция и индукция, се подлага на многостранна оценка чрез
използване

на

различни

видове

анализ.
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Разграничаването

на

елементите

и

характеристиките на изучаваните обекти се извършва с цел открояване на съществените
детайли и осигурява надеждно познание за обекта като цяло.
Обощените изводи и препоръки следва да намерят приложение в обоснававане на
целесъобразни предложения, разработване на стратегически концепция

и вземане на

ефективни решения за развитието на отрасъла в съответствие с директивите и добрите
практики на ЕС.
2. Дефиниране на основните понятия, целите на секторния анализ и задачите,
произтичащи от тях
Настоящият Секторен анализ проследява навлизащите дигитални решения в българския
отрасъл с цел да установи потребностите от дигитални компетентности на конкретно
избрани длъжности от Икономическа дейност 19 – Производство на кокс и рафинирани
нефтопродукти.
Основна цел на настоящия секторен анализ е да очертае

препоръки и политики за

постигане на дългосрочна синергия в дигиталните умения на работниците и служителите
в дейността по производство на рафинирани нефтопродукти.
Целите на проекта са обвързани с разработването и внедряването на специфични
механизми и инструменти, чрез:
 Разработване, тестване и валидиране на унифицирани профили за дигитални
умения;
 Тестване на текущите умения на работната сила в Икономическа дейност 19;
 Съставяне на учебно съдържание/разработване на програми за неформално
обучение за развитие на специфични дигитални умения;
 Пилотно тестване/адаптиране/припознаване на учебно съдържание за развитие на
специфични дигитални умения на лица от Икономическа дейност 19;
 Разработване и приемане на секторни квалификационни рамки за развитие на
дигитални умения;
 Разработване на методически указания за поддържане и надграждане на
дигиталните умения на работещите;
 Повишаване

осведомеността

на

работодателите

необходимостта от развиването на дигитални умения.
Задачи на секторния анализ са:
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и

служителите

относно

- идентифициране на основните възможности за внедряване на дигитални технологии
в предприятието;
- установяване значимостта и въздействието на внедряването на дигиталните
технологии в условията на конкретно предприятие, както и основните проблеми,
съпътстващи внедряването на дигитални технологии в предприятието;
- определяне на основните и специфични дигитални умения, които лицата следва да
притежават в момента, както и след 1/3/5 години - на база на определени 8 професии/
длъжности, които са ключови за икономическата дейност, имат перспектива в бъдеще и са
повлияни от процесите на дигитализацията;
- предложения за образователни инициативи, отчитащи възможността за придобиване
на описаните умения.
В настоящия секторен анализ се използват някои основни понятия и съкращения, които са
представени в следващата таблицата:
Термин
Компетенция

Дефиниция
Съвкупност от знания, професионален опит, способност за
реагиране и трудови навици, произтичащи от целта, ситуацията
и длъжността.

Знание

Съвкупност от факти от една област, които едно лице е усвоило

Умение

Способност за извършване на нещо; вещина, опит.

Длъжност

Съвкупност от функции и задачи, които едно лице изпълнява
на работното си място, включително в качеството му на
работодател или самонает.

Професия

Съвкупност от длъжности, чиито основни функции и задачи се
характеризират с висока степен на сходство и са включени в
обхвата на една и съща единична група от НКПД-2011,
означена с четиризначен цифров код.

Икономически

Относително

еднородни

сектор

идентифицирани с код по КИД-2008.

Ключови

Длъжности/професии, които са от критично значение за

длъжности/професии

реализирането на стратегическите цели и приоритети и влияят
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производства

и

услуги,

Термин

Дефиниция
пряко на резултатите на предприятието и/или икономическия
сектор.

DigComp2.1.

Европейската рамка за дигитална компетентност на гражданите
е справочен инструмент за насочване на заинтересованите
страни (отдели по човешки ресурси, мениджъри и т.н.) да
преминат през всички аспекти на дигиталната компетентност (в
5 области на компетентност и 21 компетентности, описани от
гледна точка на знания, умения и нагласи/поведения), за да
идентифицират и опишат актуални и възможни бъдещи
дигитални компетентности, необходима за конкретна работа.

Дигитална

Уверено, критично и отговорно ползване на дигиталните

компетентност

технологии за учене, на работното място и за участие в
обществото

Дигитално умение

Съвкупност от знания, умения и поведения при прилагане на
информационни технологии при изпълнение на трудови задачи
и/или решаване на проблеми във връзка със заеманата
длъжност/ професия.

Основно

дигитално Дигитално

умение/компетентност

съгл.

DigComp

2.1,

умение

съобразно изискванията на конкретната длъжност/професия

Специфично

Специфично дигитално умение, съобразно изискванията на

дигитално умение

конкретната

длъжност/професия,

извън

описаните

в

DigComp2.1.
Професионален
профил
дигитални умения

Профилът

на

дигитални

умения

по

ключови

на длъжности/професии, съгласно НКПД 2011, представлява
професионален

стандарт

за

дигитални

умения.

Той

идентифицира и описва знания, умения и поведения, които
заетото лице следва да притежава и проявява. Включва
описание на нивата и поднивата на изискуемите дигитални
компетентности.
Инструменти

за Методи и техники, които позволяват да се измерят знанията,

оценка на дигитални уменията, поведенията, както и съответствията на изследваните
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Термин
компетентности

Дефиниция
лица по два параметъра: наличието на дадена компетентност и
нивото на владеене на конкретна компетентност.

Понятия, свързани с целите на секторния анализ и задачи:


Изкуствен интелект /ИИ, AI/ - Към момента е наличен „тесен изкуствен
интелект“. Нарича се така, защото е създаден да адресира ограничени, единични
задачи. Голяма част от сега функциониращите системи на изкуствен интелект са
именно тесен изкуствен интелект, който изпълнява ясно дефинирана задача/и. Това
е технология, която позволява на високо-функционални системи да преповтарят, а
дори да надминават човешките способности по отношение на възложени задачи.
Всеки софтуер, който използва достижения като: събиране на данни (data mining),
машинно обучение (machine learning), разпознаване на модели (pattern recognition)
и обработване на естествени езици (natural language processing), за да извършва
автономно прости решения, може да се възприеме за „тесен изкуствен интелект“.
Изкуственият интелект може да изчислява трасета, оптимизира влакове и пътници,
предвижда и засича повреди.



Машинно обучение – Алгоритмите за машинно обучение (ML) са компютърни
програми, които се адаптират и развиват въз основа на данните, които обработват,
за да произведат предварително определени резултати. Те са по същество
математически модели, които се „учат“ чрез подаване на данни – често наричани
„данни за обучение“ изкуствения интелект, който да дава модели и решения.



Робот - машина с автоматично управление, която може автономно да изпълнява
определени задачи, с помощта на електронен хардуер, програмирани инструкции
или изкуствен интелект.



Интернет на нещата /IoT/ - е надеждна екосистема от сензорни устройства,
различни по вид и предназначение, като сензори за местоположение, температура,
влажност и пр. Такава хомогенна дигитална мрежа събира и предоставя данни в
реално време. Те служат за анализи, прогнози и обучение на изкуствен интелект.
Анализатори прогнозират, че само след няколко години, броят на устройствата,
които са свързани с интернет, ще надмине 75 милиарда.



Блокчейн - Блокчейн е разпределена база данни, която се споделя между възлите
на компютърна мрежа. Като база данни блокчейн съхранява информация по
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електронен път в цифров формат, която е криптирана, без да е възможна външна
намеса, което подсигурява сигурност и прозрачност.


3Д-пeчат – Триизмерният печат или 3D печат е съвременна технология за печат
/изработка/ на триизмерен твърд предмет с произволна форма с помощта на цифров
модел. Реализира се като адитивен процес, като се нанасят последователни слоеве
от материала, така че да оформят искания предмет.

Използвани Съкращения
ЕОЗ

Единна операторна зала

НКПД

Национална класификация на професиите и длъжностите

НСИ

Национален статистически институт

БВП

Брутен вътрешен продукт

НПВУ

Националния план за възстановяване и устойчивост

VM Ware Horizon

Съвременна платформа за безопасно предоставяне на
виртуални работни места и приложения в хибриден
облак

СУОС

Система за управление на околната среда

II. ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА В ИКОНОМИЧЕСКИ И
СОЦИАЛЕН ПЛАН
1. Динамика на основните макроикономически индикатори
За периода 2010–2020 г. номиналната стойност на БВП бе повишена, като за 2020 г.
повишението бе с 1.3 млрд. лв. Реалният растеж на БВП за периода 2013–2018 г. бе
понижен от средно 2.8% преди ревизията на средно 2.1%, като понижението е следствие
от по-нисък растеж на потреблението на домакинствата. За 2020 г. реалният спад на БВП
бе ревизиран от 4.2 на 4.4%, като потреблението и износът бяха понижени, а инвестициите
и вносът - повишени. За първото полугодие на 2021 г. реалният растеж на БВП възлиза на
3.4%, а общия реален растеж на БВП през 2021 г. е около 4%. Растежът на потреблението
на домакинствата леко се забавя през втората половина на 2021 г. поради влошаването на
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епидемичната обстановка в страната от септември 2021 г. В резултат, реалният растеж на
частното потребление за годината е около 5.9%, при 7.4% за първото полугодие. При
инвестициите в основен капитал спада е от около 2.1% за годината. Забавянето на
вътрешното търсене през второто полугодие се отразява и в аналогична динамика на
вноса, докато очакванията са за леко ускорение на износа. За второто допринася повисокия растеж на износа на услуги през активния туристически сезон, очакваното
стабилно външно търсене през второто полугодие и нарастване на износа на отделни
групи стоки, при които през 2020 г. бе отчетен временен спад (напр. зърнени продукти).
Както износа, така и вноса на стоки се прогнозира да се възстановят до нивата си от 2019
г.
Средногодишният брой на заетите през 2021 г. е намалял с 0.1% спрямо 2020 г., което се
дължи на много силната четвърта вълна на коронавируса през есенните месеци на 2021 г.
и негативното ѝ влияние върху най-силно засегнатите икономически сектори от сферата
на услугите. През периода 2022–2024 г. се прогнозира ускоряване на ръста на заетите,
обусловен основно от два фактора: преустановяване на негативното влия-ние на COVID19 върху икономиката; и ефектите от НПВУ върху заетостта и безработицата в страната.
Допълнителен фактор, който се очаква също да ограничи ръста на заетостта през 2022 г. е
евентуална оптимизация на работните места в държавната администрация, а през 2023 и
особено през 2024 г. – от намалението на населението в трудоспособна възраст.
Динамиката на коефициента на безработица до голяма степен съответства на очакваната
динамика на заетостта. През периода 2021–2024 г. стойността на показателя ще намалява
от 5.5% през 2021 г. до 4.5% през 2024 г. През последната година на прогнозния период
коефициентът на безработица ще е много близо до своето естествено равнище и понататъшното му намаляване (главно поради притока на средства от НПВУ) ще бъде с
ограничени възможности, а също така и няма да бъде устойчиво (с преустановяване на
притока от инвестиции по НПВУ коефициентът на безработица бързо ще нарасне обратно
към своето естествено равнище, при равни други условия).
Номиналният растеж на компенсацията на един нает за цялата година е оценен на 7.6% и
също е ревизиран низходящо спрямо оценката от 8.8% през есента. Корекцията отразява
по-ниския темп на повишение на доходите както в индустрията, така и в услугите през
първото полугодие на годината, отчитащо ревизията на данните от доходната сметка на

11

БВП. По отношение на оценките за компенсацията на един нает в средносрочен хоризонт
няма промяна.
Същественото нарастване на икономическата активност и търсенето на труд в страната
през 2022 г. ще обуслови ускорения растеж на доходите от труд в частния сектор.
Разгледано общо за икономиката обаче, възходящият тренд на развитие няма да е толкова
ясно изразен, защото приносът на публичния сектор се предвижда да е значително поограничен. Тази тенденция ще се запази и до края на прогнозния период и се очаква
частният сектор да има водещ принос за растежа на средните доходи в икономиката. По
този начин, компенсацията на един нает общо за икономиката е оценена да се повиши
номинално със 7.7% през 2022 г., а в периода 2023–2024 г. този темп ще започне слабо да
се забавя, но ще остане висок над 7%. Тези развития ще са подкрепени от продължаващо
нарастване на производителността на труда, цените и от положителното развитие на
пазара на труда. През последните две години на прогнозния хоризонт се очаква и ефектът
от усвояването на средствата по НПВУ върху доходите да е най-силно изразен.
През 2021 г. реалният растеж на производителността на труда е оценен на 4.1%, с което
нивото на БВП на един зает (по постоянни цени) ще надхвърли предкризисната си
стойност от 2019 г. Това, заедно с очаквани-ята за растежа на компенсацията на един нает,
ще доведе до силна корекция надолу в нарастването на номиналните и реалните разходи
за труд на единица продукция още през 2021 г. Оценката за реалния растеж на
производителността на труда в периода 2022–2024 г. възлиза на 3% средногодишно, а
неговата благоприятна динамика ще продължи да компенсира от-части нарастването на
доходите. Делът на труда в до-бавената стойност ще следва възходяща посока на
развитие, което ще се отрази в умерено нарастване на номиналните разходи за труд на
единица продукция със средногодишен темп от около 4%.
Коефициентът на заетост се измерва и показва какъв е дела на заетите лица от
населението в същата възраст. По данни на НСИ коефициентът на заетост за населението
на възраст 20-64 г. за 2019 г. е 75%, с което равнище България е постигнала европейската
цел за заетост. Данните показват (Таблица 1), че в сравнение с 2016 г., коефициентът на
заетост е нараснал с 1,1 пъти. В началото на 2020 г. България е имала реален шанс да
постигне заложената национална цел на коефициента за заетост за възрастовия интервал
20 – 64 г. от 76%, но кризата породена от COVID-19 прекъсва възходящата тенденция и
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стойността

на

коефициента

намалява

до

73.4%

за

годината.

Резултатите

от

актуализираните прогнози показват4, че след 2020 г. намалението на населението ще се
отрази негативно върху заетостта. През периода 2021-2030 г. се очаква заетостта да
намалее (с 4.7%) и през 2030 г. заетите на възраст 15-64 г. да са около 3 млн. Независимо,
че прогнозите не отразяват ефектите от пандемията COVID-19 върху пазара на труда може
да се очаква, че общите дългосрочни тенденции на пазара на труда, свързани с
населението, работната сила и заетостта ще са валидни, като е възможно някои от тях да
се проявят в по-голям мащаб от очаквания, а други в много по-малък. Дългосрочните
предизвикателства, свързани с намаляването на населението и застаряването на работната
сила ще продължат да са актуални. Основна промяна ще се наблюдава в краткосрочните
предизвикателства, произтичащи от негативните ефекти от пандемията, като спад на
заетостта и ръст на безработицата.
Табл. 1 Коефициент на заетост по пол – общо мъже и жени, възрастова група 20-64
години
№

Година

Коефициент на заетост, %

1

2020

73,4

2

2019

75,0

3

2018

72,4

4

2017

71,3

5

2016

67,7

Информация за наетите лица в сектора за последните 5 години е представена в Таблица 2.
Табл. 2 Наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономическа дейност
преработваща промишленост
№

Година
Общо

4

Средна годишна заплата, лв.
Обществен
Частен сектор
сектор
6011
459391

1

2021*

465402

2

2020

467080

6179

460901

3

2019

505119

6460

498659

4

2018

519790

7073

512717

Стратегия по заетостта на Република България, 2021-2030 година
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№

Година
Общо

5

2017

521444

Средна годишна заплата, лв.
Обществен
Частен сектор
сектор
7684
513760

* - предварителни данни
За последните 5 години се забелязва сериозен спад на наетите в сектора приблизително с
56 хил. наети за 2021 г. спрямо 2017 г., което се равнява на 89% по-малко.
Данни от административната статистика на Агенцията по заетостта5 за началото на 2022 г.
сочат, че заявените работни места на първичния пазар на труда през януари са 11 788 или
с 3 821 повече от предходния месец и с 410 повече спрямо същия месец на 2021 г. Найголям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата
промишленост (29.3%). 59.6% от започналите работа през януари 2022г. са устроени в
реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата
промишленост – 21.5%.
През 2021 г. нефтените рафинерии увеличават преработката, за да отговорят на нарастване
на търсенето на петролни продукти в Азия, Европа и Съединените щати. Печалбите от
производството на горива за наземен транспорт, като дизел и бензин, се възстановяват в
световен мащаб за първи път от началото на пандемията COVID-19, тъй като страните
постепенно излизат от противоепидемичните ограничения за движение. В Северозападна
Европа маржовете за рафиниране на нефт надхвърлиха 9 долара за барел, най-високото
ниво от април 2020 г., докато маржовете на рафинирането на брега на залива на САЩ в
момента са около 14 долара, което е почти три пъти повече от същия период преди
година. Глобалните цени на суровия петрол и ключовите рафинирани продукти са се
повишили с повече от 60% през 2021 г. до многогодишни пикови стойности. Негативното
отношение към въглища като неекологично гориво и високата цена на природения газ в
Европа и Азия, което принуди някои енергийни генератори да изгарят керосин, дизел или
котелно гориво и да се запасяват преди пиковото търсене на отопление през зимата, също
подкрепя нарастването на световните цени на петрола. Във връзка със Световната
тенденция, в Дружеството започна регулярно производство на течно (котелно) гориво за
собствени нужди. Продуктът се използва в ТЕЦ за обезпечаване собственото потребление

5

Данни на Агенция по заетостта
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от пара и електричество, отговаряйки на екологичните норми за съдържание на сяра в
горивото под 1% m/m и по ниска себестойност от алтернативното гориво – природен газ.
От друга страна, необходимостта от поддръжка на рафинериите както и появата, в края на
2021г. и началото на 2022г., на нова мутация на COVID-19 – Omicron ще се отрази
негативно върху нефтопреработвателния бизнес.
В тази динамична и трудна за прогнозиране бизнес среда, развитието на производствената
дейност в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, през изминалата 2021 година, беше насочено
към оптимизация на преработката, на база пазарно търсене, и на енергопотреблението.
През периода октомври-ноември, 2021г. беше извършен капитален

ремонт на

инсталациите в Дружеството. През него бяха заменени каталитичните системи с цел
повишаване на активността им и безпроблемно постигане на изискванията на
спецификациите на продуктите от инсталации: „Хидрокрекинг“, „Хидроочистка – 1“;
„Хидроочистка – 2“; „Хидроочистка – 3“; „Хидроочистка – 5“; „Каталитичен реформинг1“; „ЦГФИ и изомеризация на нормален бутан“; „Хидроочистка и газоочистка“;
Регенерация на МДЕА“ и възел за регенерация на отработена киселина. По време на
капиталния ремонт бяха изградени две нови пещи, проектирани от фирмата лицензодател
WOOD - П-1 на инсталация „Хидроочистка 1“ и П-301 на инсталация „Хидроочистка 2“. С
реализацията на новите пещи се осигурява повишаване на енергийната ефективност на
инсталациите,

надеждно

управление

на

технологичния

процес

и

повишаване

безопасността на персонала. В инсталация „Каталитичен реформинг“ се подмени
износеният топлообменник Т-4 – пластинчат (Packinox) топлообменик на фирма Alfa
Laval. Този тип оборудване предоставя възможност за по-ефективно предаване на
топлината с по-нисък пад на налягането. Тъй като реакционната секция работи при пониско налягане, процесът на каталитичен реформинг може работи с по-високи темпове на
производство. Това означава по-добра ефективност на реакцията, подобрен добив и
увеличено производство на водород.
Най-значимото събитие бе извършването на първия етап от реконструкцията на
инсталация „Каталитичен крекинг“ като се реконструира реакторен и регенераторен блок
за работа в два режима - максимално получаване на бензин и максимален добив на
пропилен. С реализирането на етапа, се очаква минимизиране на катализаторните загуби в
съответствие с най-добрите световни практики, повишаване на конверсия на суровината,
включваща по-трудни (високоароматни и с повече азот) за преработка вакуумни газаьоли
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от хидрокрекинг на гудрон и повишаване на добива, и октановото число на крекингбензина или повишаване количеството на получения пропилен.
Предстои втори етап на реконструкция на инсталация „Каталитичен крекинг“, който се
състои в модернизиране на фракциониращата секция, с цел максимално извличане на
получените продукти и по специално пропан-пропиленова фракция. Повишаване
количеството на газове след втория етап на реконструкция ще осигури по-голямо
количество суровина (C4 фракцията) за новия проект за изграждане на инсталация
ETBE/MTBE. Капацитетът на новата инсталация ще е 45 тона за година. Чрез
реализацията и на втори етап ще се повиши количеството на суровината за новия
комплекс „Полипропилен“. Той е най-значимият инвестиционен проект за бъдещето
развитие на производството с капацитет по продукт 280 000 тона за година. С
изграждането му, ще се оползотвори наличния суровинен ресурс на пропиленова фракция,
а максималния му капацитет ще се допълни от вносна суровина. Проектът ще осигури
също разширяване асортимента на произвежданите марки полипропилен, минимизиране
производствените

и

енергийни

разходи

и

по

този

начин

ще

обезпечи

конкурентоспособност на продукцията, надеждно и безопасно производство, съобразено с
действащите изисквания в областта на здравословните и безопасни условия на труд и
опазване на околната среда. Повишаване количеството на газове след втория етап на
реконструкция ще осигури по-голямо количество суровина (C4 фракцията) за новия
проект за изграждане на инсталация ETBE/MTBE. Капацитетът на новата инсталация ще е
45 тона за година.
С реализирането на инсталация PSA-2 се постига повишаване ефективността на
водородната мрежа, чрез максимално усвояване на генерирания водородсъдържащ газ от
инсталация „Каталитичен реформинг“, повишаване качеството на получавания водород,
възможност за повишаване на експлоатационния период на каталитичните системи на
хидротретиращите инсталации и понижаване загубите на водород в горивна мрежа на
Рафинерията.
През 2021 продължи изследването на възможностите за повишаване на енергийната
ефективност чрез интеграция на технологичните потоци на инсталации АД-4 и ВДМ-2,
преминаване на инсталация „Хидроочистка - 3 в режим на гореща сепарация. Внедрени
бяха два проекта по напредничаво управление на технологичните инсталации (APC). В
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началото на 2021 APC на инсталация АВД-2/АД-4, а в края на годината - система за
управление на основа машинно обучение APC+ в инсталация АВД на комплекс
„Хидрокрекинг“. APC ще осигури оптимално фракциониране и максимален добив на
целеви продукти от инсталациите.
През 2021 г. започна програма за анализ на възможността за преработване в рафинерията
на алтернативни на нефта суровини и получаване на възобновяема енергия във връзка с
глобалната тенденция за декарбонизиране на горивата. Започна и продължава пред
проектно проучване за получаване на зелен водород на база електролиза на вода чрез
електрически ток, получен от фотоволтаични системи. Беше преработена партида
отработено смазочно масло в ККр. до продукти, като по този начин се оползотворяват
отпадни суровини. Друго такова оползотворяване е проведеният полупромишлен пиролиз
на отпадък полипропилен. Получената пиролизна смола ще се преработи в инсталация
ККр за получаване на типични продукти. Обсъжда се варианта за преработване на
използвано готварско олио от растителен/животински произход в H-Oil. Количеството на
това олио, попаднало в интервала на кипене на дизеловата фракция, ще се отчете като
биогориво от ново поколение и ще замени досега влагания биодизел (FAME) от
растителен произход (първо поколение). Разглежда се и възможността за преработване на
използвано готварско олио в инсталациите за хидрообессерване съвместно (co-processing)
с дизеловите фракции от нефтен произход. През 2022 г. в рафинерията ще се анализират и
алтернативни технологии за каталитично деоксидиране на природни вещества или техни
смеси, по- специално на базата на мастни киселини, алкохоли, захариди и липиди.
Предимството на тази технология е, че не се използва водород за отстраняване на
кислородния атом от молекулата. Беше утвърдено производството на пътни битуми, чрез
влагане на около 15 % неконвертирал вакуумен остатък от Комплекс „Хидрокрекинг“,
което създаде възможности за по-ефективното му оползотворяване при производството на
по-високо стойностен продукт в сравнение с конвенционалното му използване за
производството на котелно гориво. Продължава замяната на морално остаряло и
физически износено оборудване както и модернизирането на контролно измервателните
прибори и системи за автоматизация на управление на технологичните процеси и
централизирането им в единната операторна зала. В Дружеството се провежда
структуриран мониторинг на активността на каталитичните системи, който се използва за
оптимално планиране и провеждане на дейностите по замяна и регенерация на
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каталитичните системи в технологичните инсталации. Бъдещите направления за развитие
и

усъвършенстване

на

производствената

дейност

в

Дружеството

са

насочени

изключително към подобряване на енергийната ефективност и балансиране на
технологичната схема на завода. Изпълняват се и задълженията по концесионен договор
за ползване на ПТ „Росенец“ за нуждите на Дружеството до 2045 г.
Средната годишна заплата е показател за равнището на трудовото възнаграждение и
косвено за постигнатия икономически растеж и икономическа стабилност за отрасъла. За
последните 5 години от 2017г. до 2021г. за икономическа дейност преработваща
промишленост (Таблица 3) се наблюдава увеличение спрямо предходната година, като
нарастването през 2021г. спрямо 2017г. е 71,1%. З разглеждания период най-голямо е
нарастването за 2020г. спрямо 2019г. – с 93,6%. Докато за последната 2021 година спрямо
2020г. се наблюдава лек спад от около 1,5%.
Табл. 3 Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение по икономическа дейност преработваща промишленост
№

Година
Общо

Средна годишна заплата, лв.
Обществен
Частен сектор
сектор
14370
15700

1

2021*

15683

2

2020

14439

13708

14449

3

2019

13512

12652

13523

4

2018

12274

11493

12285

5

2017

11159

12081

11145

* - предварителни данни
2. Микроикономически особености на отрасъла
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД произвежда широка гама от качествени петролни
продукти6. Сред тях са:

6



автомобилно гориво — бензин, дизелово гориво и пропан-бутан;



гориво за реактивни двигатели — JetA1;



продукти за асфалтова пътна настилка и строителство - битум;



гориво за изгаряне в топливни инсталации - котелно гориво;

https://neftochim.lukoil.com/bg/Products
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гориво за извънпътна техника — газьол;



суровина за производство на олефини — нискооктанов бензин;



нефтохимия, полимери и други химични продукти.

Отговорният подход към управлението на дейността позволява на Дружеството да
отреагира оперативно и адекватно на заплахите за здравето и благосъстоянието на хората
в условията на продължаваща пандемия от Covid-19. Осигурена е максимална защита за
работещите на площадката на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, като не бе допуснато
сериозно разпространение на болестта.
Дружеството разполага с развита система за непрекъсната подготовка на кадрите,
която използва пълния спектър от съвременни средства за обучение в реална и онлайн
среда – от повишаване на квалификацията и овладяване на допълнителни специалности в
престижни университети, курсове за изучаване на чужди езици и професионална
преподготовка, програми по управленски и лидерски умения до стажове във водещи
фирми. Компанията окуражава и осигурява условия за професионалното и личностно
развитие на всеки един работник и служител. Специалистите на бургаската рафинерия са
високо ценени както в рамките на групата „ЛУКОЙЛ”, така и сред други компании в
отрасъла.
За привличане на висококвалифициран персонал, мотивиране и стимулиране на
работещите по приоритетни задачи, водещи до повишаване ефективността на дейността
на Дружеството е обезпечен пакет от социални придобивки и гаранции, който превръща
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД в едно от най-привлекателните работни места в
България.
Важен фактор и приоритет в устойчивото развитие на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД е
социалната отговорност и достойния принос в развитието на обществото. Провеждайки
социално отговорна политика по отношение на персонала на Дружеството и
пенсиониралите се в него, осигурявайки значителен принос в подобряване качеството на
живот в районите, в които развиваме дейността си, нашата програма за Корпоративна
социална отговорност реализира принципите и нормите, залегнали в Социалния кодекс на
ПАО ”ЛУКОЙЛ”.
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Независимо от сложната епидемична и икономическа ситуация Дружеството продължава
да изпълнява ангажиментите си към своите работници, бизнес партньорите, държавата и
обществото. Запази нивото на доходите на своите работници и служители и социалните
гаранции, предвидени в Колективния трудов договор насочени към:


Опазване здравето на работниците чрез организиране на профилактични прегледи;



Предоставяне правото на работещите за индивидуален избор на местата за
профилактика, краткотраен отдих и спортни дейности, заплащан от Работодателя,
между всички санаториално-курортни заведения в страната, както и физкултурно –
оздравителни и спортно масови мероприятия.



Групово застраховане на целия персонал на Дружеството – „Здравна застраховка”,
включваща рисковете и по застраховка „Живот” и

Застраховка „Трудова

злополука”;


Транспортно обезпечаване до месторабота;



Допълнително доброволно пенсионно осигуряване;



Обезпечаване на безплатна храна за целия персонал;



Подпомагане на жените при раждане (осиновяване) на дете с 3 минимални работни
заплати за страната,



Подпомагане на майките, работещи на трудов договор с “ЛУКОЙЛ Нефтохим
Бургас” АД, в отпуск по майчинство, чрез изплащане на ежемесечна социална
помощ в размер на една минимална работна заплата за Дружеството;



Социални помощи за заболели работници или пенсионирали се в Дружеството;



Предоставяне на еднократно допълнително трудово възнаграждение при ползване
на платен годишен отпуск;



Осигуряване на предметни награди при кръгли годишнини и подаръци за децата на
нефтохимиците за Коледните и Новогодишни празници.

За ръководството на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД освен перспективните
направления, осигуряващи растеж и конкурентоспособност на предприятието - енергийна
ефективност, надеждност, производителност, технико-технологично съвършенство и
дигитализация, приоритетно е и развитието на професионалните и личностни качества
на хората, поддържането на силна мотивация за постигане на високи производствени
резултати, осигуряване на жизнен стандарт над средния за страната, както и грижа за
ветераните нефтохимици.
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Развитието на човешките ресурси с използване на гъвкави форми на работа и обучение
увеличава възможностите за по-добра реализация на професионалния и личностен
потенциал на работещите и постигане целите на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД за
устойчивост в сложната ситуация на продължаваща криза, породена от COVID-19. В
резултат на прилагане на основните принципи на Политиката по управление на човешкия
капитал на Компанията, в Дружеството се формира мотивираща среда, която създава
условия за постоянен стремеж към саморазвитие, професионализъм, уважение към
таланта и приноса на всеки член на колектива. Вътрешната система за корпоративно
обучение, осигурява поддържането на високо ниво на професионални и управленски
компетенции чрез усвояване на нови знания и умения, запознаване с добрите практики в
различни области и стимулиране на иновативното мислене. Развитието на персонала в
Дружеството е системен и планомерен процес, ориентиран към:


обезпечаване и поддържане на персонал с необходимата квалификация и
компетентност за настоящите и за перспективните потребности на „ЛУКОЙЛ
Нефтохим Бургас” АД чрез постигане на съответствие между изискванията за
длъжността, нивото на професионална подготовка и личните качества;



подготовка на персонала с разширена зона на обслужване;



повишаване на професионалната квалификация на служителите и работниците;



ефективна теоретична и практическа подготовка на кадровия резерв с цел
готовност за заемане на резервируемата длъжност и обезпечаване непрекъснатост
в процеса на управление;



усъвършенстване на управленските компетенции;



формиране и развиване на компетенции за работа по приоритетни направления
- зелена енергия, цифровизация и автоматизация на процесите и др.;



развиване на професионалното мислене за достигане на стратегическите цели на
Компанията и Дружеството чрез системни обучения по промишлена безопасност,
екология, управление на качеството;



бърза професионална адаптация на новопостъпилите и преназначени работници и
служители към трудовите задачи по работните места, към нова техника и
технологии, усвояване на ново/второ работно място;



формиране на творчески подход при разрешаване на производствени задачи за
повишаване качеството на управление и готовността на персонала за внедряване
на иновации;
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развитие на корпоративната култура и въвличане на персонала за подобрения в
работата;



внедряване и използване на цифровите технологии за автоматизиране на
процесите по управление на персонала.

За постигането на достойни производствени резултати в динамичната икономическа среда
е важен приноса на всеки работник, самоинициативата за личностно развитие и
подобряване на трудовото представяне, ангажираността за оптимизиране на процесите и
повишаване на ефективността в приоритетни направления от дейността. Съхраняването и
предаването на професионалния опит, обезпечаването на приемственост на кадрите,
непрекъснатото обучение на всички нива и едновременно с това усъвършенстването на
процеса на управление и грижата за запазване здравето и благосъстоянието на
работниците и служителите е фактор за поддържане на висок колективен дух,
привързаност към корпоративните ценности, дисциплина и отговорност. Формираният
сплотен екип от лидери и професионалисти има ключова роля за успешното и стабилно
бъдещо развитие на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД.

III. S.W.O.T. АНАЛИЗ НА СЕКТОРА
1. Вътрешна среда
-

Силни страни;

Като част от една от водещите вертикално интегрирани компании в нефтопреработката
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД има много силни страни, които му позволяват да
процъфтява на пазара. Автоматизацията на дейностите донесе постоянство на качеството
на продуктите и даде възможност на компанията да адаптира обема на производството в
зависимост от условията на търсене на пазара – т.е. да бъде гъвкава. „ЛУКОЙЛ Нефтохим
Бургас“ АД има силна база от надежден доставчик на суровини и реализацията на
продуктите, като по този начин позволява на компанията да преодолее всякакви
затруднения във веригата на доставки и продажби. Дружеството непрекъснато инвестира
значителни ресурси в обучение и развитие на своите служители, което води до работна
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сила, която е не само висококвалифицирана, но и мотивирана да постига повече. Има
успешен опит в разработването на нови продукти свързани с изискванията за въвличането
на все повече биодобавки в горивата – продуктова иновация. „ЛУКОЙЛ Нефтохим
Бургас“ АД е относително успешен при изпълнението на нови проекти и генерира добра
възвръщаемост на капиталовите разходи чрез изграждане на стабилни потоци от приходи.
-

Слаби страни;

Слабостите са областите, в които „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД се стреми
непрекъснато да подобри, за да надгради своето конкурентно предимство и стратегическо
позициониране:
• организационната структура е съвместима само с настоящия бизнес модел, като
по този начин ограничава разширяването в съседни продуктови сегменти;
• висок процент на отпадане на работната сила – в сравнение с други организации в
бранша „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД има по-висок процент на отпадане и трябва да
харчи много повече в сравнение с конкурентите си за обучение и развитие на своите
служители;
• предимството да бъде част от вертикално интегрираната структура на ЛУКОЙЛ е
и слабост на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД по отношение прогнозирането на
търсенето на продукти, което води до по-висок процент на пропуснати възможности в
сравнение с конкурентите и затруднява бързото въвеждане на иновационни продукти.
-

Възможности;

Могат да се очертаят следните възможности:
• нови клиенти от територията на Европа и не само – през последните години
компанията ЛУКОЙЛ инвестира значителни средства в онлайн платформата и интегрира
по тясно на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД със своята «извън» Руска структура ЛИТАСКО. Тази инвестиция отваря нов канал за продажби. През следващите няколко
години „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД може да се възползва от тази възможност;
• новите тенденции в потребителското поведение могат да отворят нов пазар за
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. Той предоставя чудесна възможност за организацията
да изгради нови потоци от приходи и да диверсифицира в нови продуктови категории;
• нови екологични политики – новите възможности ще създадат равни условия за
всички участници в индустрията. Това представлява страхотна възможност за „ЛУКОЙЛ
Нефтохим Бургас“ АД да извлече предимството си в новите технологии и да спечели
пазарен дял в новата продуктова категория;
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• стабилният свободен паричен поток предоставя възможности на „ЛУКОЙЛ
Нефтохим Бургас“ АД за инвестиране в съседни продуктови сегменти - например
разширяване производството на полимери (по-конкретно полипропилен), каквите планове
са разработени и се върви стъпка по стъпка за изпълнението им.
-

Заплахи;

Сред заплахите са:
• нарастващата тенденция към изолационизъм на Русия (и ЛУКОЙЛ в частност)
може да доведе до затруднено функциониране на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като
част от вертикално интегрираната ЛУКОЙЛ и по този начин да се отрази негативно на
международните продажби;
• недостигът на квалифицирана работна сила на определени глобални пазари и в
частност на българския представлява заплаха за стабилния растеж и развитие на
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД;
• търсенето на високорентабилните продукти е сезонно и всяко малко вероятно
събитие през пиковия сезон, както и обтегнатите отношения в региона между Русия и
Украйна може да повлияе на рентабилността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД в
краткосрочен до средносрочен план;
•

екологичните рискове и строгите изисквания по отношение на емисиите на

въглероден

диоксид

(CO2)

или

необходимостта

допълнителните

разходи

за

компенсирането им могат да окажат съществен отрицателен ефект върху финансовите
показатели на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.
2. Външна среда
-

Силни страни;

Силните страни в нефтената индустрия се заключават в няколко фактора. На първо място,
в глобален аспект до 2050 г., петролът ще заема до около 50% дял в транспорта, тъй като
се очаква след това експоненциално да нарасне делът на електрически автомобили. Част
от индустрията ще се насочи към химическата, друга част сред които рафинериите, ще
ползват „умни системи“, така, че да излъчват малко или нулеви въглеродни емисии.
Настоящият краткосрочен период се възприема като последният супер цикъл на петрола.
В краткосрочен аспект, след стихването на всяка Ковид вълна се възстановява търсенето.
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През октомври 2021г., се очаква да се възстанови7 с 1.6 mb/d и да продължи да расте до
края на годината. Глобалното търсене на петрол вероятно ще нарасне с 5,2 mb/d тази
година и с 3,2 mb/d през 2022 г.
-

Слаби страни;

В дългосрочен план, изкопаемите горива и в частност нефтът ще бъдат заменени, дори
тези в химическата индустрия. Дори по-високата цена на другите източници, сред които
възобновяемите и базираните на водород или електричество в транспортния сектор и
рисковете от безработица, нямат да доведат до отказ от плановете за „зелена енергетика“.
Понастоящем, секторът е все по-силно зависим от покачването на заразените от Ковид на
глобално равнище. Самите климатични промени засилват нетипичните прояви и тази
година ураганът „Айда“ нанесе хаос в ключовия регион за производство на петрол в
крайбрежието на Персийския залив в края на август, изхвърляйки 1.7 mb/d извън
употреба.
-

Възможности;

Те се крият предимно в новите технологични решения, започвайки от функционирането
на когенерациите, технологиите за улавянето на въглероден диоксид, ориентирането към
нефтохимията и усъвършенстването на пластмасовите продукти до рециклируеми,
разградими и по-малко безопасни за природата и климата.
-

Заплахи;

Сред тях са възможността за ускоряване на задълженията по климатичните споразумение
от Париж, по-бърза забрана на световната употреба на пластмасови продукти, пробив в
решенията за батерии и инсталации за зареждане на електрически автомобили,
икономическа, социална и политическа дестабилизация на районите, чиито икономики са
зависими от петрола.

IV. ПРЕГЛЕД НА ДОСЕГАШНИТЕ ДЕЙНОСТИ С ДИГИТАЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ В СЕКТОРА
Днес дигитализацията ускори трансформациите на пазара на труда: активното въвеждане
на цифрови технологии в работните процеси на компаниите не само стимулира развитието
на икономиката, но също така позволява на компаниите да изграждат успешен бизнес по

7

https://www.iea.org/reports/oil-market-report-september-2021
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нов начин. Напредъкът в областта на изкуствения интелект, дигитализацията и
автоматизацията значително промени характера на работните места и днес дигиталните
умения се превърнаха в необходимост както за бизнеса, така и за обществото.
Участниците в енергийната индустрия са изправени пред някои от най-сериозните
предизвикателства от десетилетия насам. Целите за устойчиво развитие са сред основните
приоритети на глобалния дневен ред. Всъщност днес те определят както политиката на
регулаторите, така и динамиката на потреблението. С наближаването на преминаването
към кръгова икономика следва да се планират редица промени.
Водещите химически компании вече са предприели мерки за дигитална трансформация,
но като цяло индустрията изостава от световните тенденции. Успешната промяна ще
изисква съсредоточаване върху три области. Първо, цифровите технологии трябва да
трансформират самата основа на бизнеса. Второ, трябва да се потърсят нови възможности
за оптимизация, които да са основани на цифрови технологии. Трето, екипите следва да се
подготвят така, че да могат ефективно да прилагат дигитални стратегии за дълъг период
от време.
Промяната на пазара на горива променя икономиката на суровините, което прави
производството по-рентабилно. Това от своя страна може напълно да промени глобалната
крива на предлагане и регионалните пазари. Регулацията ще доведе до промени в
производството на рафинериите, което от своя страна може да повлияе на доставките на
пропилен. Освен това намаляването на търсенето на бензин ще доведе до свръхпредлагане
на нефт и в резултат на това до евентуално затваряне на рафинерии.
Ефективната и непрекъсната логистика по правило е ключовият елемент в бизнеса на
всяка петролна компания. Всяко прекъсване във веригите на доставки на въглеводородни
суровини и горива или материални ресурси и оборудване може сериозно да навреди на
бизнеса.
Пандемията с COVID-19 и свързаните с нея ограничения в много държави удариха на
първо място веригите за доставки. Благодарение на ефективното преструктуриране и
адаптиране на веригите за доставки към новите условия, някой компании не допуснаха
проблеми с транспортирането на нефт и нефтопродукти.
Плановете за възстановяване и развитие включват по-активно използване на

т. нар.

„машинно“ самообучение, технологии за изкуствен интелект, които позволяват онлайн
определяне на оптимални решения, въвеждане на алгоритми за интелигентни договори в
електронния документооборот, създаване на система за обмен на данни за операции с

26

вагони през целия цикъл на транспортирането им, от заминаващата станция до гарата на
местоназначението.
Още преди пандемията беше разработена Зелената сделка на ЕС, която определи, че
страните от ЕС трябва да намалят нивото на вредните емисии в атмосферата с поне 55%
до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Това е допълнително намаление с 15% спрямо
първоначалните планове. До средата на века Европейският съюз възнамерява да постигне
пълна въглеродна неутралност и не е сам в тези изключително амбициозни планове.
Същите цели бяха обявени от около 20 държави (включително Китай), които
представляват 70% от световната икономика и 63% от всички емисии на парникови
газове.
Технологиите за роботика, AR / VR, IoT и блокчейн непрекъснато се развиват и успехът
във всяка от тези области може драстично да промени хода на нещата. Напредъкът в
развитието на квантовите технологии също може да доведе до невероятни промени в
свързаните области.
Чрез автоматизиране на бизнес линиите с технологии и инструменти като 3D моделиране,
които поддържат облачни изчисления и мобилни приложения, ученето става много полесно. Симулаторите за обучение на оператори могат да се използват като инструменти за
надграждащо обучение, за да помогнат на операторите да развият уменията, от които се
нуждаят. Днешните оператори управляват критично важни процеси в компании за
милиарди, където грешките могат да бъдат много скъпи по отношение на безопасността и
рентабилността.
Инженерите могат да използват инструменти за технологично инженерство, за да го
оценяват и да го подобряват непрекъснато и за да намалят общия риск и капиталовите
разходи през целия жизнен цикъл на завода.
Индустриални софтуери от различен вид включват инструменти за разработка на процеси,
за справяне с критични предизвикателства при проектирането, като спазване на
нормативната уредба, рентабилност и безопасност и свързаност с други популярни
приложения. Операторите се научават да управляват рафинерия в защитена виртуална
контролна зала, която симулира отговорите на рафинерията на различни сценарии. Това
значително подобрява производителността.
Все повече се използва широка гама от технологии за автоматизация и оптимизация на
оперативния контрол - от интелигентни измервателни уреди до решения за управление на
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обекти, ето защо за заетите в сектора е необходимо специализирано обучение за
дигитални умения.
През послeдните години повечето компании инвестираха в обучения за т.нар. меки
умения - работа в екип, ефективни продажби и следпродажбено обслужване. Други
регулярни обучения за заетите в сектора са обученията за безопасна експлоатация и
противопожарна

охрана,

обучения

за

придобиване

на

правоспособност

за

експлоатация и ремонт на електросъоръжения, обучения за работа с инсталациите и
машините в заводите и за опазване на околната среда.
Производителите на нефт и газ и нефтохимически продукти имат сложни и интензивни
процеси на обработка на данни. За да бъдат рентабилни в контекста на променящите се
тенденции, те трябва да си гарантират правилното управление на тези процеси, така че
всеки да има достъп до нужната информация. Постоянното наблюдение на работата на
контролния цикъл цели бързо идентифициране и предлагане на решения за коригиране на
проблеми като колебания на цикъла, лошо регулиране, захващане на клапани, повреди на
сензори и т.н., всички които могат да доведат до лоша производителност и/или
нарушаване на процесите и/или непланирано изключване. Процесният инженеринг често
разчита на симулационен софтуер, за да улесни движението през жизнения цикъл на
завода от проектирането до експлоатацията, оптимизацията и обратно към преработването
на процеса при промяна на условията на външния пазар. За диагностициране на основните
причини за влошаване на производителността на процесите и икономическото
въздействие на работните характеристики също се използват иновативни софтуери. За
всички тези нововъведения персоналът следва да бъде професионално подготвен. 8,9,10,11
Данни за проекти:
- Българската камара на химическата промишленост реализира инициативата
SusChem BG / НТП за УХП в РБ с участието на академични среди, индустриални
асоциации, образователни институции и химически компании. Сътрудничество в
следните области: разработване на научноизследователска програма, насърчаване
на авангардни иновации, развитие на уменията и образованието, диалози със
заинтересованите страни относно устойчивата химия. Сред членовете са Лукойл
АД Бургас, ЕкоПроджект Енерджи, София, Мега груп Варна и др.
8
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- Фирма „БУЛМАРКЕТ ДМ“ ООД е бенефициент по договор № BG05M9OP0011.021-0336 с наименование „Знаещите могат повече“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица”. Партньори по
проекта са „ПОРТ БУЛМАРКЕТ“ ЕАД и „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД.

1. Деск рисърч за сектора свързан с дигиталните технологии на национално и
международно ниво..
● Примери на конкретно въведени дигитални технологии в съответната
икономическа дейност през последните (две) години.
В доклад на PwC "Нефт и газ"12 се посочва, че основните пречки пред прилагането на
промените, които предоставя цифровизацията, се дължат на ограничения обмен на знания
(77%), недостатъчното цифрово обучение (74%) и липсата на цифрови таланти (72%). Що
се отнася до липсата на дигитални таланти, данните от 2019 г. от петролни и газови
компании, събрани от KPMG, установяват, че главните информационни директори (CIO)
смятат, че има недостиг на умения в областта на бизнес анализа (47%), големите
данни/аналитиката (41%), изкуствения интелект (37%), киберсигурността (35%) и
корпоративната архитектура (33%).
Компаниите за добив и преработка на нефт и газ по-бавно до сега са възприели цифровите
приложения и операции. За да задълбочат своята цифрова трансформация, те ще трябва да
разберат в пълна степен какво включва това. Не става въпрос само за технологии, но и за
повишаване на квалификацията на хората, за промяна на работната култура и за
разбиране на това къде са цифровите технологии. Цифровите технологии могат
значително да повишат устойчивостта и ефективността на операциите. Това ще са
основните компоненти за повишаване на конкурентоспособността и ефективността на
компаниите за добив и преработка на нефт и газ, по-свързани с доставчиците и поотзивчиви към нуждите на клиентите, което ще доведе до по-широка база на приходите и
подобрена рентабилност.
В повечето производствени операции в сектора на добива днес индивидуално
определените ключови показатели за ефективност са изолирани и разделени по кладенци
и технологични инсталации. Необходими са няколко отделни модела за оптимизиране на
12

https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/insights/2020/digital-operations-study-for-oil-and-gas/2020-digitaloperations-study-for-energy-oil-and-gas.pdf
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производствената верига и резултатите от един модел не отчитат непременно
ограниченията на други модели. Siemens Energy13 са разработили решение в реално време
за оптимизиране на производството от повърхността на пясъка до износа за продажба.
Оптимизацията на производството в реално време (Real-Time Production Optimization RTPO) използва тенденциите на евтините компютри, интернет на нещата и найсъвременния софтуер за оптимизация, за да даде възможност за цялостно моделиране на
нефтеното находище от пясъчната повърхност до продажбите в рамките на един
унифициран оптимизационен модел. Сега компаниите от сектора на добива могат да
увеличат максимално добива на нефт, като същевременно минимизират повдигането на
газ, факела, потреблението на енергия или други ограничения.
Една от характерните черти на сегашната цифрова революция в нефтодобива и газодобива
е липсата на прости решения, а важна отправна точка за създаването на нова цифрова
пътна карта е да се разбере как компаниите използват технологиите сега и как си
представят бъдещето на технологиите за проучване, добив и рафиниране в бъдеще. 14

Пилотна програма за цифрови технологии на BP
В един от примерите за наградите, предлагани от новите инструменти, в находището на
ВР Уамсутър в Уайоминг петролният и газов гигант стартира пилотна програма, целяща
да намери начини за намаляване на емисиите на метан. Обикновено управлението на
находището включва изпращане на помпи с камиони за физическа проверка на
състоянието на 2 500 кладенеца. Приблизително 180 кладенеца са оборудвани със сензори,
които събират и изпращат постоянен поток от данни за счупвания на части и запушвания
на тръби. С помощта на алгоритми, базирани на изкуствен интелект, разработени от
стартъпа Kelvin от Силициевата долина, суперкомпютрите обработват данните, за да
създадат оптимизационни модели.

13

https://assets.siemens-energy.com/siemens/assets/api/uuid:222d9ad7-21d9-494b-b899-95db89b05049/real-timeproduction-optimization-pages.pdf
14
https://www.ey.com/en_gl/oil-gas/technology-can-light-the-way--but-do-you-know-where-you-re-going
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Първите резултати са обещаващи: 74% по-малко емисии на парникови газове, както и 22%
намаление на оперативните разходи и 20% увеличение на добива от съответните
кладенци.
BP също така стимулира растежа чрез усъвършенствани техники за проучване.
Компанията наскоро използва своя огромен суперкомпютър, за да определи дали на
хиляди метри дълбочина в Мексиканския залив има значителни петролни залежи.
Процесът включва алгоритми и съобщава за две седмици монополно използване на
мощното устройство за изпълнение на задачата. Той довежда до откриването на петролно
находище, съдържащо приблизително 200 милиона барела, които са останали
неизползвани в район, за чието разработване ВР преди това е прекарала години.
Бъдещите промени в цифровите Cтратегии на компаниите от cектора са неизбежни. Що се
отнася до цифровите технологии, които се очаква да окажат най-голямо положително
въздействие върху бизнеса през следващите пет години, автоматизацията на процесите с
помощта на роботи е на първо място.
Сред многото компании, които вече използват роботиката, гигантът в областта на
услугите за нефтени находища Schlumberger тества роботизирана сондажна платформа,
която може да намали човекочасовете с 30% и да съкрати времето, необходимо за
завършване на един сухоземен сондаж, със същия процент. Това ще доведе до нарастване
на cложността, тъй като задачите стават все по-предизвикателни. Когато ce наслагват понапреднали форми на автоматизация, използвайки изкуствен интелект, компютърно
зрение и обработка на естествен език, тогава не се използват правила - а се стремим към
познание, подобно на човешкото. А това следва съвсем различен път от традиционните
корпоративни ИТ.
Облачните приложения привлякоха значителен интерес, като през изминалата година
технологични гиганти като Google и Microsoft си партнираха с петролни компании, за да
предоставят облачни решения за петролната и газовата индустрия. Така например
норвежката петролна компания Equinor, известна преди като Statoil, обяви през юни 2018
г. обвързване с Microsoft с цел ускоряване на разработването на "подходящи за целта" ИТ
услуги.
Например cпоред Англо-холандската компания Shell, иновациите и технологиите са
жизненоважни за осигуряването на по-широк и по-устойчив набор от енергийни ресурси
за нарастващото население на света. Понастоящем Shell изразходва около 1 млрд. щатски
долара годишно за научноизследователска и развойна дейност, за да превърне идеите си в
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търговски жизнеспособни технологии. По-голямата част от изследователската дейност на
Shell е насочена към близкото бъдеще, за да помогне на съществуващите предприятия да
намалят капиталовите и оперативните си разходи, да подобрят продуктите и услугите за
клиентите и да комерсиализират технологиите за преход към нисковъглеродна енергия.
Shell управлява глобална мрежа от технологични центрове, като основните центрове са в
Хюстън, Амстердам и Бангалор.
Редица са технологичните направления, в които инвестира „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас"
АД.
В началото на февруари 2020 г. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД въведе в експлоатация
иновативна технология, използваща нанокатализатор от нов тип с повишена селективност
и ефективност. Нанотехнологиите се считат за ключова област в науката на 21 век. Н-САТ
е перспективна разработка, патентована от американската компания Headwaters
Technology Innovation (HTI), която работи в стратегически съюз с технологичния лидер
Axens – лицензиар на инсталацията за хидрокрекинг H-Oil, стояща в основата на
Комплекса за преработка на тежки остатъци на бургаската рафинерия на „ЛУКОЙЛ“.
Комплексът е най-голямата каталитична инсталация за хидрокрекинг в Европа, с
капацитет за преработка от 2.5 млн. тона нефтена суровина. Тя става и четвъртата
инсталация в Европа и шестата в света, която започва да използва иновативната
нанокатализаторна система Н-САТ.
Високо-професионалният екип на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД овладя сложния
процес H-Oil в рекордни срокове и постигна завидни резултати, които му спечелиха
признанието и уважението на колегите нефтопреработватели. Изследванията, проведени
от технолозите на завода, внимателният подбор на нефтената суровина и оптимизацията
на технологичния режим, позволиха достигането на изключително висока конверсия на
гудрона – на ниво от 73 %. Въвеждането на технологията Н-САТ е още една стъпка към
допълнително повишаване на ефективността на процеса, като конверсията се увеличава с
още 6 %. Но това не е единственото предимство, което ще получи рафинерията от тази
далновидна инвестиция. Нанокатализаторът ще подобри енергийната ефективност и
екологичните показатели на инсталацията, като същевременно ще се увеличи
междуремонтният пробег на оборудването. С внедряването на тази технология „ЛУКОЙЛ
Нефтохим Бургас“ за пореден път доказа своите възможности да стане технологичен
лидер в нефтопреработвателната промишленост.
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По линия на околната среда, компанията разработва различни проекти. В съответствие с
политиката си в областта на околната среда „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД инвестира в
най-добрите съвременни технологии, вследствие на което се намаля замърсяването на
околната среда.
За осигуряването на екологичната безопасност в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД се
прилагат най-добрите налични техники, които позволяват да се преработва сероводород,
да се намалят опасните емисии в атмосферата и водата, и безопасно да се преработват
екологичните отпадъци.
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД извършва модернизация на съществуващите и
строителство на нови обекти за подобряване състоянието на околната среда в региона:
нова инсталация „Газова сяра — 4", системи за почистване на димни газове на пещи, нов
котел-утилизатор и филтрираща система.
Инсталацията „Газова сяра — 4" е предназначена за преработване на сероводород, който
се образува при термокаталитичните процеси за облагородяване на нефтени фракции.
Съоръжението се използва както за новите инсталации в комплекс за преработка на
тежките остатъци, така и за действащите обекти в дружеството. Капацитетът на
инсталацията е 300 тона/ден гранулирана сяра, а степента на извличане на сярата не е помалко от 99,8%. С новата инсталация се създават резервни мощности за преработване на
сероводород.
На инсталацията за каталитичен крекинг е изграден нов котел-утилизатор П-401 и е
монтирана филтрираща система на фирма DAHLMANN.
Системата е ново поколение на технологията в областта на преработване на нефт и
изграждането ѝ е едно от първите приложения в Европейския съюз.
За разлика от използваните до сега очистни съоръжения, с които емисиите на
катализаторния прах са намалени до 20-40 мг/нм3, новата технология гарантира - 10
мг/нм3, а проведените анализи по време на изпитания на монтирания филтър са показали
резултати равни 0,3 мг/нм3.
Вследствие на реализацията на проекта са постигнати съществени екологични ефекти:


значително е подобрена енергийната ефективност на инсталацията за каталитичен
крекинг;



икономии на топлинната енергия в размер на 48 хил. МВт годишно;



намалени са емисиите на парниковите газове СО2 до 45 хил. т. годишно (около
5% от общите за дружеството емиссии на СО2);
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намалени са емисиите на катализаторен прах до 38 тона годишно спрямо пределно
допустимите норми.

Въвеждането на тези технологии ще позволи на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД да
осигури съответствие на производството с новите европейски стандарти, планирани за
въвеждане от 2020 г.
В дружеството са изградени системи за очистване на димни газове на пещи F-101 и F2101, на фирма Hamon. Системите за пречистване съдържат DeNOx-възли за пречистване
от азотни оксиди, електрофилтри, DeSOx-възли за пречистване от серни оксиди и напълно
отговарят на съвремените изисквания в областта на енергийната ефективност, използване
на реагентите и производителността.
С въвеждането в експлоатация на системите за пречистване е намалена годишната емисия
на пещите с около 210 тона на SOx, 90 тона на NOx и 70 тона прах.
Независимо дали компанията се фокусира върху изграждането на взаимоотношения с
доставчици на услуги или върху създаването на технологии от нулата, въпросите,
свързани с човешките ресурси, са ключови.
При всички тези блестящи технологии става въпрос за това как да ангажирате настоящите
си служители и как да се направите привлекателни за новите поколения, които идват. Как
да направите петролната и газовата индустрия привлекателна за наскоро завършилите
студенти? Как сте ангажирани с набирането на младото население? Една дигитална
компания започва с хората. Те трябва не само да са цифрови, но и да работят в цифрова
среда. Това затвърждава факта, че въпреки възхода на автоматизацията, човешкият
фактор остава от решаващо значение за цифровизацията в индустрията.
За целите на проекта са определени 8 професии/ длъжности, които са ключови за
икономическата дейност, имат перспектива в бъдеще и са повлияни от процесите на
дигитализацията.
За избора на на ключови длъжности/професии, от екипа са разработени критерии за
оценка, представени в Таблица 4.
Табл. 4 Критерии за оценка за избор на ключови длъжности (ИД 19)
Критерий
Описание
Заетост на лица в Длъжността/професията да е срещана в предприятията от
нефтопреработващия сектор, работещи по ИД 19 Производство на кокс и
предприятия от
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Критерий
сектора
Влияние върху
процесите

Качество

Функционална
отговорност

Разрешаване на
проблеми

Описание
рафинирани нефтопродукти и да изисква дигитални умения и
компетентности при осъществяване на трудовата си дейност.
Изпълняващият длъжността/професията трябва да играе важна роля и да
носи средна до висока отговорност за правилното и ефективно
осъществяване на специфичните технологичните процеси на съответното
работно място.
Заемащият длъжността/професията да прилага дигитални умения и да
работи с дигитални технологии в ежедневната си трудова дейност,
свързана с обезпечаване на нормалното функциониране на
технологичното оборудване, осигуряване на ремонт и поддръжка и др.
Заемащият длъжността/професията да носи отговорност за правилното и
точно изпълнение на разработените във фирмата технологични работни
инструкции за съответното работно място, което е част от процеса по
постигане на желано качество на произвежданите във фирмата продукти.
Да използва и прилага дигитални технологии, в резултат на което да се
постига осигуряване и поддържане на високо качество на продукцията..
Изпълняващият длъжността/професията да може да използва и прилага
дигитални технологии, свързани с обмен на данни и друга фирмена
информация в процеса на вземане на решения, които да доведат до
осигуряване и поддържане на високо качество; да си взаимодейства с
други звена в предприятието с оглед правилно настройване и
провеждане на технологичния процес на работното място и осигуряване
на безопасни условия на труд и високо качество на продукцията.
Заемащият длъжността/професията да може да се справя с проблеми от
различен характер, като използва личния си професионален опит и
прилагайки дигитални технологии, да прогнозира възникването на
евентуални проблеми, да може да ги оцени и отстрани или адекватно да
докладва на прекия си ръководител.

Основният мотив при избора на изброените по-долу ключови длъжности с код по НКПД е
свързан с това, че при всяка от тези длъжности/професии са налице трудови задачи,
изискващи дигитални умения.
Избраните от екипа длъжности/професии са представени в Таблица 5 и се отнасят към
предприятията от икономическа дейност 19 Производство на кокс и рафинирани
нефтопродукти, които наемат работещи на тези длъжности/професии или близки до тях.
Табл. 5 Ключови длъжности (ИД 19)
№

1

Код на
длъжност от
НКПД-2011
3134-3004

Длъжност
Оператор, рафинерия (нефт и природен газ)
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№

2

Код на
длъжност от
НКПД-2011
2145-6002

Инженер, химик (нефт и природен газ)

3

2141-6003

Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие

4

1321-7015

Главен технолог, преработваща промишленост

5

2263-6005

Експерт, здравословни и безопасни условия на работа

6

1212-6003

Ръководител, отдел човешки ресурси

7

1321-5025

Ръководител, инсталация

8

3134-3002

Оператор, контролно табло (рафиниране на нефт и природен газ)

На

база

на

Длъжност

основните

им

професионални

ангажименти,

за

всяка

ключова

длъжност/професия са определени основните и специфични дигитални умения, които
лицата следва да притежават в момента, както и след 1/3/5 години.

V. КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
За целите на проекта са изготвени въпросници за провеждане на интервюта/ фокус
групови дискусии. Във въпросниците се попълват всички длъжности и присъщите им
функции и задачи. Съответно се включват и въпроси дали през следващите 1/3/5 години се
предвиждат нови функции и задачи, които ще изпълнява длъжността и какви умения ще
са необходими. Или, ако участниците във фокус групите нямат такива нагласи, дали биха
участвали в програми за преквалификации. Информацията засяга главно промените, които
дигитализацията причинява в икономическото състояние на секторите, пазара на труда,
условията и организацията на труда в рамките на отделните сектори и икономически
дейности.
Проведени са консултации с представител на ръководството на браншова работодателска
структура Българска петролна и газова асоциация, както и с представител на НФТ „Химия
и индустрия“ – КНСБ и с независим синдикат в „Лукойл“.
През последните две години в предприятията/ организациите от бранша/ отрасъла са
въведени дигитални технологии като дистанционна работа с VM Ware Horizon,
електронен документооборот, усъвършенстване на процедура за управление на
документите на СУОС, включваща ред за създаване, промяна, съгласуване, утвърждаване,
регистриране, разпространяване, съхраняване, и архивиране на документите, въвеждане
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на електронен Регистър на употребяваните и произвежданите химични вещества и смеси,
документални процедури за контрол и предотвратяване на замърсяването, свързани с
разливане / разсипване на спомагателни материали, реагенти, продукти при тяхното
съхранение. Възниква и необходимостта от повишаване на нивото на познание у
персонала спрямо навлизащите нови технологии. С цел усвояването на нови дигитални
умения/компетентности, са били проведени обучения за повишаване и разширяване на
квалификацията на персонала, както и придобиване на специфични знания в областта на
околната среда, за ръководен персонал, работници и служители по функционални модули,
за повишаване на квалификационна степен, с включване на специалности в областта на
околната среда. Както и обучение за придобиване и презаверка на правоспособност за
експлоатация и ремонт на електросъоръжения във взривозащитено изпълнение на
персонала , чрез онлайн участие в конкурс по електронен път през системата Negometrix.
Във връзка с въвеждането на нови технологии или системи за дигитално управление е
необходимо и развитието на нови компетенции за работещите в отрасъла/бранша. В
зависимост от обекта на дгитализацията те могат да бъдат в областта на мониторинга на
процесите, контролни системи за опериране, работа с големи масиви от данни, правила
инструкции, икономически или социални системи и процеси. В краткосрочен план е
необходимо в следващите 12 месеца да се придобият базови дигитални (компютърни)
умения и познания. Все пак зависи и от лицата, които се наемат или са наети и от тяхната
образователна подготовка или придобит вече опит. В рамките на следващите 36 месеца
(средносрочен период) - специализирани обучения за работа в определени сектори, както
бе посочено по-горе. Например производство, логистика, търговски, административностопански или спомагателни дейности. А в дългосрочен период (60 месеца) - обучения за
обучаващи, мониторинг на процеси, проекти за развитие и др.

VI. РАЗРАБОТВАНЕ НА КАЗУСИ/ПРИМЕРИ

Основните трендове са:
1) декарбонизация и лансиране на зелена и базирана на водород енергия, която се ползва
все повече за електрически автомобили. Масовото им навлизане ще се случи в хоризонт
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около 2050 г. Преди това делът на нефт в транспортният сектор ще бъде около 50% от
продукцията;
2) Спад на употреба на бензин и дизел (вторични продукти на нефта) в бъдеще и
насоченост на нефтопродуктите предимно към химическата, а не към горивната
индустрия;
3) Автоматизация, дигитализация, роботизация и навлизане на (тесен) изкуствен интелект,
Интернет на нещата и блокчейн технологиите в сектора.
Относно тренд номер 1 за низходяща употреба на нефт в следствие на борбата с
климатични промени, декарбонизацията и лансиране на зелена и базирана на водород
енергия, съществуват два основни сценария. Единият предначертава, че

вероятно

предстоящият супер цикъл на цените на петрола ще бъде последният. А другият гласи, че
нефтът би могъл да бъде „следващото голямо нещо“, да се пренасочи за употреба в други
индустрии като химическата и цените му да бележат и нови пикове в бъдеще.
След като пандемията и ценовата война изпратиха цените на петрола на дъното през 2020
г., те отново се покачват. Новият супер цикъл на цените на петрола ще да бъде
сравнително продължителен период, воден от всеобхватния недостиг на предлагане
поради липсата на инвестиции в сектора, което започва след срива на цените на петрола
през 2014 г. То се дължи и на намалените инвестиции в производството на шистов нефт и
на нарастването на търсенето, предизвикано от силно възстановяване в страни като Китай,
голям пакет стимули в САЩ и все още доминиращия глобален оптимизъм относно
ваксините.
Независимо от наличието на позитивни фактори, това може да е последният супер цикъл
на петрола, тъй като големите икономики вече се ангажират да заменят изкопаемите
горива, а масовите производители на автомобили реагират, като започват да заменят
превозните средства с двигатели с вътрешно горене с електрически превозни средства в
средносрочен план. Тази промяна ще ориентира пазара на петрол в съответствие с целите
за спиране на промените на климата, но създава риск от нарушаване на правилата на
функциониране на икономиките, зависими от петрола, с дългосрочни последици, които в
някои случаи биха могли да прехвърлят границите на отделните държави.
Криза на инвестициите в петрол
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Дори при относително по - ниски цени на петрола, компаниите за добив и проучване са
останали печеливши. В същото време, в очакване на средносрочното и дългосрочното
бъдеще, те намаляват инвестициите си в производството. Добивът в нефтени находища и
броят на кладенците намаляват, а изчерпването на резервите се случва бързо 15. Спадът
както в капиталовите разходи, така и в замяната на петролните запаси започва от 2014 г.
COVID-19 изостря инвестиционния спад. Например производството на шистов нефт който има по - кратък производствен цикъл и следователно е по - чувствителен към
промени в инвестициите - сега се увеличава само с половин милион барела годишно в
сравнение с 2 милиона барела годишно преди началото на пандемията. Въпреки, че
обявената забрана на администрацията на президента Байдън за сондажи на федерална
земя в САЩ, това няма да има пряко въздействие върху производството от шисти, но
сигнализира за промяна в настроенията на федералното правителство спрямо петролната
индустрия.
Производителите на шистов нефт също възприемат значително по - предпазлива
инвестиционна позиция. Това може да намали ролята на шистовия петрол и да предизвика
нов супер цикъл на цените. От друга страна, организацията на страните износителки на
петрол вероятно ще увеличи производството, за да противодействат на натиска върху
цената (пак там).
Няколко коментатори и големи участници на петролния пазар, включително BP и Shell,
твърдят, че глобалното търсене на петрол е достигнало своя връх през 2019 г. на около 100
милиона барела на ден и че никога повече няма да се достигне това ниво поради
свързаните с пандемията структурни промени. Този възглед изглежда подкрепен от
рязкото намаляване на потреблението на петрол за транспортиране, включително за
реактивно гориво. След като пътниците започнаха да отменят плановете за летене през
март 2020 г., разходът на самолетно гориво се срина и едва сега започва да нараства, тъй
като ограниченията за пътуване намаляват.
С оптимизма от приблизителното възобновяване на световната икономика се очаква
потреблението на петрол да продължи да се възстановява, но до ниво, по - ниско от това,
което преобладаваше преди пандемията - на практика пикът на потреблението на петрол.
Според привържениците на обратното мнение се пренебрегват структурното нарастване
на потреблението, което в крайна сметка може да компенсира всяка промяна надолу от
15
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COVID-19. Повишаването на жизнения стандарт и нарастващата средна класа в Китай и
Индия ще доведат до повишено търсене на индивидуални автомобили и евентуално
въздушни пътувания, ако скоро кризата Ковид 19 бъде овладяна. Така, че дори ако
икономическият растеж се забави, големият брой хора, които преминават прага на
доходите, който им позволява да си позволят автомобил и пътувания, ще задържи цените
на петрола. На развиващите се пазари като Китай и Индия всяко преминаване към
електрически превозни средства вероятно ще бъде по - бавно, отколкото в развитите
икономики, като се имат предвид опасенията относно наличието на зарядни станции.
Скоростта на въвеждане на електрически превозни средства като цяло ще бъде основният
фактор в посока на бъдещото търсене на петрол, тъй като пътното гориво формира
половината от световното търсене на петрол.
Структурното увеличаване на търсенето на петрол, заедно с продължителното намаляване
на производството заради недостатъчните инвестиции, вероятно ще ускори супер цикъла
на цените на петрола. Но дали повишаването на цените на петрола ще стимулира повече
инвестиции и ще доведе до нов ценови спад, както се случи в миналото, е трудно да се
прогнозира.
Нарастването на производството на електрически превозни средства обаче, не е феномен,
без риск. Залогът за автомобилните производители се състой както в ангажимента на
правителствата да постигнат нулеви нетни емисии на въглерод, така и в убеждението, че
клиентите ще искат да възприемат по-чисти начини на потребление, а транспортът
представлява около една четвърт от свързаните с енергията емисии на въглероден
диоксид16. Но не е ясно дали потребителите ще плащат само за по - чиста консумация или
всъщност ще променят поведението си. Дали по - високите цени на въглерода ще станат
по - малко важни за потребителите, отколкото притеснението за неадекватна
инфраструктура за зареждане на автомобилни батерии?
Въпреки това, масовото производство в крайна сметка ще направи цената на
електрическите автомобили привлекателна, а скокът в цените на петрола ще ускори
превръщането им във водещи превозни средства. Ако допуснем, че това ще е развоят на
сценария, то този последен супер цикъл на цените на петрола ще бъде в съответствие с
целите в областта на климата и ще бъде свързан с ангажиментите на големите икономики
за постигане на нулеви емисии на въглерод в средносрочен план. Колкото и да е
16
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благоприятно като развитие за глобалния климат, това създава риск за запасите от нефт,
на които толкова много зависими от тях икономики разчитат, Тези запаси ще бъдат помалко ценни-особено за неразработените полета, при които разходите за добив са високи.
Резервите и инвестициите, които ги заобикалят, всъщност се превръщат в блокирани
активи.
Това би могло да предизвика тежки икономически проблеми, включително фалити и
кризи, което от своя страна да доведе до масови миграции, особено от многолюдни
икономики, зависими от петрола, много от които в Африка. Други големи икономики,
зависими от петрола в Близкия изток, Централна Азия и Латинска Америка също са важен
източник на парични потоци, заетост и външно търсене на стоки и услуги, които са от
полза за много съседни за тях страни. Краят на възходящия тренд при петрола, може не
само да опустоши икономиките, зависими от него, но също така може да повлияе техните
съседи.
Така, краят на възходящият тренд на петрола прави икономическата трансформация
наложителна. Богатите на петрол държави трябва да диверсифицират енергийните си
източници, за да станат устойчиви на промените на енергийните пазари. С натрупания нов
риск, радикалните промени в управлението в зависимите от петрола икономики са
спешни. Дубай например, е изправен пред изчерпването на петролните си запаси, и се
трансформира в глобален търговски център. Държавите и компаниите, разчитащи на тези
пазари, трябва да формулират политики за справяне с идващата трансформация,
включително развитието на възобновяема енергия.
Относно тренд номер 2 се очаква до към 2030 г. нефтопреработването да бъде
ориентирано към: а) олефини за пластмаса, детергенти (почистващи препарати), адхезиви
и етилен; б) аромати; в) гликоли и г) полимери. Ще се търси баланс между екологично
чисти продукти, но и възможността да се изтощи природата по други параметри. Нефтът
има потенциал да бъде „следващото голямо нещо“, не заради сравнително ниската цена, а
заради самите пазари и търсене. Нефтохимическият сектор има накъде да расте. Ще се
конструират и създават рафинерии на бъдещето, които ще правят разнообразие от
химикали. Ще се развива фрактална дестилация - за разбиване на нефтопродуктите до
съставните им части. Хидрокракингът вече надминава производство на дизел.
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Саудитска Арабия17 е сред първите държави, които ориентират нефтената си индустрия
към употреба в химическата. Янбу е огромен индустриален град на брега на Червено море,
в който има две държавни саудитски фирми-петролната компания Saudi Aramco и
производителят на петрохимика Sabic, които планират нов комплекс. До 2025 г.
партньорите очакват да имат съоръжение, което ще произвежда нефтохимикали - 9
милиона метрични тона от тях - директно от 400 000 барела на ден от арабски лек суров
петрол. Докато повечето рафинерии преобразуват само 5–20% от входящия петрол в
нефтохимикали, около 45% от продукцията на съоръжението в Янбу ще бъдат химикали,
включително олефини, аромати, гликоли и полимери.
ExxonMobil също ползва технология за крекинг на суров петрол в Сингапур от 2014 г. и
може да изгради още едно такова звено в Китай. Няколко техни съоръжения вече са в
строеж в Китай ще трансформират 40% от петрола си в п-ксилен (п-ксилол) и други
нефтохимикали. Aramco обмисля друг проект за рафиниране, натоварен с химикали в
Индия.
През следващото десетилетие петролът би могъл да е следващото „голямо нещо в
нефтохимиката“. Това е промяна, започваща от 2010-те години, когато милиарди долари
се вливат в САЩ за изграждане на крекери и нефтохимически заводи надолу по веригата
за преработка на евтин етан от шистов газ в етилен и неговите производни.
До 2030 г. търсенето на бензин и други горива ще намалее. Затова петролните компании
инсталират ново оборудване и дори проектират нови процеси, за да се възползват от
тенденцията.
Тенденцията петрохимическият сектор дълго да бъде в растеж е толкова силна, че според
Honeywell UOP това е „рафинерия на бъдещето“18, позволяваща на рафиниращите
комплекси да произвеждат голямо разнообразие от химикали.
Според енергийните перспективи на BP за 2018 г. делът на средния барел за петрол,
предназначен за транспортно гориво, ще достигне връх от 58% през 2025 г. и ще започне
да намалява. Петролът, консумиран от промишлеността, сградите и електроенергията,
също ще се понижи. Химикалите обаче ще продължат да растат - от 16% от търсенето на
петрол през 2020 г. на 20% до 2040 г. Продажбата на нейния химически бизнес (BP на
базирания в Лондон химически производител Ineos показва, че може би те не вярват в

17
18
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този разказ19. Очакваният растеж на пластмасите, на който петролната индустрия силно се
надява, може да не се случи. Това очертава голям риск пред петролната индустрия.
Въпреки че пандемията доведе до ръст в търсенето на пластмаси за еднократна употреба,
тази тенденция може да не надделее над дългосрочното преминаване към рециклируеми
материали и намаляване на отпадъците (пак там). Вече има множество иновативни идеи
как да се замени използването на пластмаса. Инвеститорите все още не са сигурни кой е
прав, тъй като ще се търси баланс между екологично чисти алтернативи на пластмасата и
естествени продукти, които обаче не са щадящи към природата като отглеждане на памук
например, изискващ много вода и изтощаващ почвата.
Относно тренд номер 3, свързан с автоматизация, роботизация и навлизането на изкуствен
интелект и дигитални технологии в сектора, нефтената и петролна промишленост
използва IoT (интернет на нещата) за подобряване на производството, оптимизиране на
оборудването, гарантиране на безопасността на работниците и наблюдение на отдалечени
райони. Сензорите, поставени в кладенци, предпазители от издухване и дроселни клапани
позволяват събиране на данни в реално време. Използвайки тези данни, нефтените
компании бързо идентифицират дефектно оборудване, като помагат на инженерите в
областта да реагират бързо. Решенията на IoT позволяват на нефтените съоръжения да
намалят до минимум разходите за поддръжка и да получат подробна представа за тяхното
оборудване или процеси.
Примери20:
Управление на сондажи
Пробиването (drilling) е основна част от процедурите в нефтената и газовата
промишленост. Интернет на нещата (IoT) повишава ефективността в процедурите при
пробиване. Ако дълбоководното сондиране се извърши по грешен начин, това може да
доведе до злополуки. IoT устройствата са полезни за минимизиране на рисковете и
безпроблемно извършване на трудни операции, като предупреждава за всякакви грешки
при пробиване, използвайки данните, получени от сензорите.
19

https://qz.com/1875469/why-bp-is-getting-out-of-the-plastics-business/
https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/09/17/refining-the-oil-and-gas-industry-withiot/?sh=6453fb9579f9
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Мониторинг на тръбопроводи
Изтичането от тръбопроводи е един от основните проблеми, пред които е изправена
петролната и газовата промишленост. Това води до сериозни финансови, екологични и
имиджови щети на компанията. IoT помага за наблюдение на тръбопроводната система и
нейните компоненти - тръби, помпи и филтри. IoT помага за намаляване на физическите
проверки, тъй като може да следи тръбопроводите в реално време чрез следенето на
данните. Друго предимство на използването на IoT в петролната и газовата промишленост
е ефективното управление на служителите и завода. От тях ще се изисква да извършват
поддръжка само когато бъде открита аномалия. Това елиминира необходимостта от
периодични човешки инспекции и човешките ресурси могат да се насочат към други
дейности.
Мониторинг на рафинерията
IoT помага за наблюдение на неща като налягане в тръбите, дебит, наред с други
параметри на производителността. Необходими са много измервания и данни за всеки
компонент на рафинерията. Това отнема много време и струва на компанията скъпо, ако
се прави физически. Някои области се нуждаят от точни измервания в реално време.
Например, може да се наложи да се задейства определен клапан въз основа на дебита,
наблюдаван на друго място. В такъв случай промяната в дебита ще изисква незабавно
управление на клапана. IoT позволява по - добро събиране на данни точно на места, до
които хората нямат достъп. Сензорите могат да бъдат поставени на различни места, които
са трудно достъпни за служителите и могат да предоставят повече данни.. Според доклад,
петролните и газовите компании могат да подобрят производството си с 6% до 8% с
правилното използване на данните.
Офшорно наблюдение
Повечето добив на нефт и газ в морето се извършват в екстремни среди. На тези
платформи има много малко комуникационни мрежи. Мониторингът на температурите,
налягането и другото оборудване става трудна и скъпа задача. IoT може да помогне да се
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осигури ефективна система за наблюдение. Използвайки широкообхватна мрежа с ниска
мощност (LPWAN), могат да бъдат свързани много повече точки за наблюдение. Това
изпълнение осигурява сравнително евтино решение за мониторинг на нефтени и газови
платформи в морето. Множество детектори за течове могат да бъдат свързани към
нефтени кладенци в рамките на голяма площ. Всеки от тези детектори може да изпраща
данните в централна точка в реално време. След това, данните могат да бъдат използвани
за дистанционно наблюдение на процеса на сондиране и добив на нефт.
Товарни превози
Мониторингът на товарни кораби с нефт и газ в реално време е важен аспект от
петролната индустрия. В моретата и океана няма добра свързаност и работниците трябва
да разчитат на сателитен интернет. Данните от тези кораби са огромни сами по себе си.
IoT осигурява лесното им от тези точки. LPWAN предоставят лесни опции за наблюдение
на части от кораб, които не се посещават от корабния персонал. Устройствата за сензорно
наблюдение осигуряват безопасност, както и удобство при събирането на данни от места,
които не са лесно достъпни. Някои елементи на товарните кораби трябва да бъдат
свързани в реално време, докато някои неработещи елементи не трябва да се свързват в
реално време. Следователно малките IoT мрежи се оказват чудесна алтернатива на
кабелните сензори.
Здравето и безопасностт
Обектите за петрол и газ обикновено се намират на опасни и отдалечени места. Условията
на тези обекти се оказват опасни за служителите. Решенията на IoT предвиждат
дистанционно наблюдение на оборудването и операциите, като вече не се изисква от
хората да посещават дадено място без предварително познаване на ситуацията.
Свързаните сензори и визуалното изображение могат да предоставят точни подробности
за ситуацията и да помогнат за определяне на най - безопасния начин на действие. IoT в
петрола и газа може да помогне за значително намаляване на смъртните случаи и
нараняванията, причинени на служителите.
Контрол на въглеродния отпечатък
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Въвеждането на въглеродния отпечатък на IoT в нефтените и газовите операции води до
по-ефективната работа на индустрията. С оптималното управление на работа на
централата, емисиите на въглерод, генерирани от тях, могат да бъдат намалени
значително. Той помага за намаляване на екологичния отпечатък, генериран от сондажни
и производствени операции.
Управление на веригата на доставки
Нефтената и газовата индустрия винаги е била изправена пред проблема с планирането и
оптимизирането на запасите. IoT помага за ефективно планиране на процеса за веригата на
доставки.
Увеличени приходи
През последните години конкуренцията между петролните и газовите компании се
увеличава. Затова те търсят стратегии, които да помогнат за увеличаване на
ефективността и подобряване на печалбите им.. Инвестирането в IoT гарантира, че
компаниите ще намалят оперативните си разходи. Подобряването на ефективността,
прогнозите за търсенето и предлагането и рационализирането на скъпите процеси могат да
бъдат постигнати значително с решенията на IoT. Минимизирането на ненужните разходи
по отношение на капитала и човешките ресурси може да помогне на компаниите да
намалят значително оперативните разходи.
Приложения:
Sensital21 предоставя платформа за мониторинг в реално време
Австралийският стартап Sensital предлага решения за извличане на максимална стойност
от екосистемите на IoT за много индустрии. За петролната и газовата индустрия
компанията предлага своята IoT платформа iBOTics, която автоматизира контрола,
дистанционно наблюдава и сигнализира системата за необходими ремонти за поддръжка.
Това също подобрява безопасността, надеждността и ефективността на кладенците,
тръбопроводите и промишленото оборудване. iBOTics също помага на петролните и
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https://www.sensital.com/platform
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газовите оператори да сведат до минимум общите оперативни разходи (OPEX) и да
увеличат максимално възвръщаемостта на инвестициите (ROI).
Zyfra22 изгражда Индустриална IoT платформа
Zyfra е финландскa стартираща компания, която внедрява индустриални цифрови решения
за петролната и газовата индустрия чрез своята собствена облачна IoT платформа.
Продуктите IoT на компанията включват тяхната платформа за разработка на находища
Geonaft. Платформата подсигурява производствен график, изкуствен асансьор и прави
прогнозна поддръжка. Решенията на Zyfra IoT допълнително гарантират, че петролните
компании следят процеси в реално време, като помагат на операторите на терена да
подобрят ефективността и безопасността на работниците.
Нефтената и газовата промишленост все повече прилага изкуствен интелект (AI) и наука
за данните (data based science) за решаване на сложни проблеми в операциите по веригата.
Платформите с активиран ИИ (AI) поддържат вземането на решения с прогнозиращи,
предписващи и когнитивни анализи. По този начин ИИ (AI) помага на петролните
инженери и мениджърите на петролната и газовата промишленост да открият и внедрят
нови идеи за проучване и производство на терена, за да увеличат възвръщаемостта на
инвестициите.
Neudax23 осигурява интелигентна поддръжка при вземане на решения за Нефт и Газ
(O&G) нагоре по веригата
Neudax е базирано в САЩ стартиращо предприятие, което предлага ИИ решения за
нефтените и газовите компании. Компанията помага на инженерите в областта да взимат
решеният си по - ефективно. Платформата й FracDax включва усъвършенствани анализи
и наука за данните, като задълбочено обучение и допълнително обучение (RL). FracDax
позволява на петролните и газови оператори да анализират хиляди параметри на
нефтените кладенци, да оценят възможностите за завършване и да формулират решения за
префракиране.

22
23

https://www.zyfra.com
https://www.neudax.com
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Nesh24 проектира Chatbot, задвижван от ИИ (AI)
Базираната в САЩ стартираща компания Nesh проектира чатбот, активиран от ИИ, за
цялата верига на стойността на петрола и газа. Виртуалният помощник на Nesh събира
данни от множество източници и отговаря на въпроси, свързани с индустрията, като
използва обработка на естествен език (NLP). Nesh дава възможност на операторите на
терени да решават различни проблеми, свързани с нефтените находища. Чатботът също
така предоставя подходяща информация и разкрива нова информация от данните, за да
даде възможност на операторите на място да вземат бързи и информирани решения.
Ежедневните операции в петролната и газовата индустрия генерират големи обеми
неструктурирани данни. Платформите за големи данни помагат на анализаторите на данни
от бранша да извлекат ценна информация от данните за производителността. Това е
полезно и за инженерите, които искат да оптимизират самия производствен процес и да
гарантират безопасността на резервоарите. Освен това историческите данни за предишни
операции по-добре обучават и тестват алгоритми и модели, управлявани от ИИ.
Използвайки анализи на големи данни, петролната и газовата промишленост извлича по–
голяма стойност от ежедневните решения за намаляване на експлоатационните разходи и
въглеродните емисии на индустрията.
Welligence25 предлага Data-as-a-Service (DaaS)
Welligence е базирана в САЩ компания, предлагаща големи данни и ИИ решения за
петролната и газовата индустрия. Платформата за изкуствен интелект предоставя на
инженерите табла за анализ на данни, инструменти за визуализация, прогнози за
производството и модели за оценка. Платформата на Welligence е абонаментна база данни
като услуга Data as a Service - (DaaS), която се интегрира с данни от всеки източник. Като
цяло, тя дава възможност на инженерите и енергийните оператори да правят по -добри
стратегии на ниво актив или компания.
Phoenix RDS26 осигурява оптимизация чрез Analytics
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https://hellonesh.io
https://welligence.com/
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https://www.phoenix-rds.com
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Британскata стартираща компания Phoenix RDS предлага решения за сондажи,
производство и оптимизиране на наводненията, използвайки анализ на данни. В
допълнение към алгоритмите за моделиране на резервоарите Pheonix RDS предлага и
оптимизационни работни процеси за подобрено извличане на нефт (EOR). Собствениците
и операторите на петролни и газови активи се възползват от тези решения, тъй като
повишават ефективността на почистване на резервоарите и намаляват изискванията за
обем на впръскване. Това дава възможност на петролните компании да намалят
допълнително разходите и да увеличат стойността на активите.
Често операторите на нефт и газ работят в сложна среда, което представлява значителен
риск за безопасността на хората. За да се справи с този риск, петролната индустрия се
адаптира към решения на роботика, които повишават безопасността на работното място,
както и скоростта на операциите. Роботите са полезни и за инспекция, геодезия и
промишлена автоматизация в петролни платформи и рафинерии. Робототехниката и
автоматизацията на процесите не само ускоряват операциите, но намаляват нуждите от
работна ръка, като от своя страна увеличават ефективността и намаляват предизвиканите
от човека грешки. (потенциален източник на безработица)
Sensia27 предлага решения за автоматизация на процесите
Базираната в САЩ стартираща компания Sensia предлага интелигентни решения за
автоматизация, за да намали времето за откриването, диагностиката и разрешаването на
проблеми в петролните и газови компании. Платформата на стартиращото предприятие
позволява цифровизация и автоматизация на процесите в компаниите за петрол и газ.
Решенията за производство, транспортиране, съхранение и преработка на петрол и газ на
Sensia също осигуряват по - голяма оперативна ефективност, безопасност и
производителност на активите. Използвайки платформата, петротехническите експерти и
технологичните инженери планират оптимални производствени графици и намаляват
престоя на оборудването.
EXRobotics28 изгражда решения за роботи като услуга Robots as a service (RaaS)
27
28

https://www.sensiaglobal.com
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Холандската EXRobotics изгражда различни видове роботи, които работят в
индустриални обекти и сурова среда. Роботите на стартиращата компания включват First
Responder за инциденти, включващи пожари на нефтени платформи или експлозивен газ,
детектор на емисиите, Co-Operator за отдалечени съоръжения и Investigator за събиране
на данни. За петролната и газовата индустрия EXRobotics предлага облачна платформа
RaaS. Платформата, както и другите посочени вече, позволява на промишлените
оператори да увеличат оперативната ефективност, безопасността и да намалят разходите.

3D принтирането и висококачествените визуализации помагат за създаването на
реалистични изображения на подземните резервоари и друго оборудване за петролната и
газова индустрия. В комбинация с исторически данни за производството, 3D
принтирането симулира фазите на производство и инжектиране по време на жизнения
цикъл на резервоара. Това помага да се предскажат рисковете, които влияят върху
безопасността на резервоара. Въз основа на данните инженерите оптимизират
планирането на производството и операциите.
O&G Cloud29 предоставя софтуер за симулация на резервоари
O&G Cloud е базирано в Сингапур предприятие, предоставящо компании за петрол и газ с
облачна платформа, наречена XXSim. Платформата разполага с модули за симулация на
производство на термично масло, черно масло и композиционен резервоар. Заедно с
платформата, XXSim предлага и инструментите, които преобразуват симулационни
файлове от външни симулатори. Използвайки я за облачни изчисления XXSim,
инженерите прогнозират производителността на резервоара и предлагат необходимите
данни за максимално производство.
Malliance осигурява оптимизация на производството
Френската компания Malliance предлага своето облачно решение oilfield.ai за
автоматизиране на моделирането и визуализацията на резервоарите и вземането на
решения в реално време. Продуктът на стартъпа съчетава геонаука, физика и анализи,
29
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базирани на изкуствен интелект. Oilfield.ai намира приложения в оптимизацията на
производството, разработването на нефтени полета и управлението на резервоарите.
Инженерите в сектора използват платформата за обучение на възпроизводими модели,
които предвиждат резервите и оптимизират производството.
Облачните системи са в състояние да съхраняват и обработват данни на отдалечени
сървъри, освобождавайки скъпа локална памет и изчислителни възможности. Нефтената и
газовата индустрия генерират огромни количества данни в ежедневните си дейности.
Използването на облачни технологии и софтуерни приложения повишава петролната и
газовата ефективност, сигурността, мащабируемостта и също така улеснява цифровата
трансформация. Инструментите, като платформи „като услуга“- платформа, „хранилище“,
„инфраструктура“, „данни“ и др. позволяват разширени анализи, информативни визуални
табла за управление и достъп до информация в реално време от разстояние.
inerG30 предлага Софтуер за управление на петролни активи
Базираната в САЩ inerG предлага PetroBase Pro и PetroBase Explorer, инструменти,
които позволяват управление от начало до край на петролни активи и анализ на
данни от кладенеца. Тези инструменти за управление на данни за нефт и газ комбинират
икономически, производствени и оперативни данни в едно приложение. PetroBase Pro
идентифицира оперативни промени, които подобряват ефективността и намаляват общите
разходи за газовите и нефтени компании. В допълнение, компанията предлага
inergDiligence-базирани в облак резерви за нефт и газ и софтуер за икономическа
оценка. Софтуерът, базиран на изкуствен интелект, подобрява точността и ефективността
на оценката, интегрирането и управлението на нефтените и газовите активи на
придобиването и продажбата.
Engage31 изгражда платформа за управление на цифрови полета
Engage е базирано в САЩ предприятие, изграждащо облачна платформа за управление на
цифрови полеви полета – ENGAGE - за петролната и газовата индустрия.. Платформата
ENGAGE интегрира производствени данни, IoT устройства и счетоводен софтуер, за да
30
31
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осигури прозрачност в операциите на нефтените находища. Решението също използва
алгоритми за прогнозиране за автоматизиране на работни места въз основа на
предварително определени критерии.
В петролната и газовата индустрия AR/VR анимациите повишават ефективността и
намаляват грешките, като показват информация в реално време за оборудване,
инструменти и части. Например, компаниите за проучване и производство използват
реални решения за дистанционно наблюдение, заснемане на изображения и виртуално
обучение. Това спомага да се комбинира и реална и виртуална среда, за да позволяи
взаимодействие човек-машина, използвайки преносими устройства и сигнали, стигащи до
смартфони, където се визуализират аналитични данни.
Previse Studio32 предлага VR решения
Индийската компания Previse Studio предлага VR решения за производители на
оригинално оборудване в преработващата индустрия. Тя предоставя VR и AR за визуална
комуникация чрез симулиране на реална среда за потребителите по време на greenfield,
brownfield и реконструкция на проекти. Решението подкрепя изграждането и поддръжката
на заводи, както и обучението на работниците и подобренията в безопасността.
Персоналът за експлоатация и поддръжка използва VR студиото, за да следи за разходки
на централата, да проверява хода на строителството на завода или работата му, както и да
дава възможност за прогнозна поддръжка.
RealWear предлага преносими AR устройства
RealWear33 от САЩ предлага промишлени носещи слушалки, монтирани на ръката.
Слушалките включват дистанционно наставничество, навигация по документи, IoT
визуализация, в допълнение към решенията за дигитален работен процес. За петролната и
газовата индустрия Realwear е полезна за инженерите по сондиране и довършване, за да
визуализират и да си сътрудничат по време на операциите по тестване на кладенци. Тя
има и приложения за технологични инженери, които могат да комуникират помежду си,
докато сканират типове помпи.
32
33
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MES Системи за изпълнение на производството - Manufacturing Execution Systems
интегрират производствени мощности, оперативни технологии, като надзорен контрол и
събиране на данни и изчислителни системи, за да контролират производствения процес.
Тъй като производствените процеси за нефтено и газово оборудване са сложни,
инженерите търсят решения за наблюдение и контрол на непрекъснатите оперативни
процеси. MES предлага интелигентна архитектура за производствени системи с
интегриран контрол за петролната и газовата промишленост, която осигурява по - бързи,
по - безопасни и надеждни системи за производство на петролни находища.
Cognate-Gnosis34 предлага консултация с MES
Австралийската компания Cognate-Gnosis предлага MES решения за всяка компания за
промишлени операции, включително петрол и газ, добив и комунални услуги. MES
помага и за и IoT решения за активиране на прогнозни анализи, както и обучение на
служители и за мрежова сигурност.
Link3D35 изгражда софтуерна платформа MES
Компанията Link3D от САЩ предлага облак софтуерна платформа MES за
рационализиране на работните потоци на адитивно производство (3Д принтиране) в една
организация. Link3D позволява на цифровото производство да ускори създаването на
прототипи, инструменти и производството на резервни части. Решенията на Link3D
помагат на инженерите да увеличат максимално производителността, да централизират
поръчките и да оптимизират цените. Освен това платформата за петрол и газ осигурява
проследимост от начало до край и позволява мащабно производство на резервни части.

Прогнозната поддръжка и операции включват събиране на данни от сензори в полеви
инсталации и интегрирането им с алгоритми за машинно обучение. Това дава възможност
на инженерите бързо да оценят условията на оборудването и да предложат навременни
34
35
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решения за поддръжка. Прогнозиращите операции, съчетани със софтуерни платформи,
допълнително позволяват подробни визуализации на части, позволявайки на операторите
на газови и нефтени компании да предсказват потенциални повреди. Нещо повече,
предсказуемата поддръжка намира приложение във всички операции по веригата. Тези
решения подобряват безопасността, удължават живота на инсталациите и намаляват
разходите, свързани с експлоатацията и поддръжката.
TwinThread36 предлага облачна платформа за прогнозиране на операции
TwinThread от САЩ използва дигитални близнаци, за да даде възможност на
производителите да се учат по-бързо от производствените данни, които вече са налични в
тяхното предприятие. Например, платформата предоставя информация за разходите за
материали и енергия, както и прогнозна производителността и дава оценка за състоянието
на активите.
Prognostic предлага платформа за мониторинг на състоянието
Британската компания Prognostic разработва цялостни решения Platform-as-a-Service
(PaaS) за внедряване на базирана на IoT прогнозна поддръжка. Едноименната им
платформа използва ИИ за увеличаване на живота на активите, като анализира
исторически данни, данни в реално време и други външни данни, както и данни за
вибрации, шум и температура, докато изгражда модели за видове повреди. Платформата
помага на петролните и газовите компании, наред с други индустриални компании, да
намалят разходите, свързани с машините.
Блокчейн навлиза все повече в различни индустриални операции, включително петрол и
газ. Интелигентните договори осигуряват така необходимата сигурност и прозрачност на
петролните и газовите документи и производство. Технологията проверява изпълнителите
и служителите. Освен това, Blockchain позволява на петролните и газовите компании да
цифровизират фактури, разплащания след търговия и счетоводство на съвместни
предприятия. Блокчейнът е полезен и за проследяване на въглеводородни паркове,
търговия, B2C (Business to Client) на дребно, вътрешногрупово таксуване и пр.
Ondiflo37 осигурява автоматизация на сделки с нефтени находища
36
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Стартираща компания от САЩ Ondiflo разработва автоматизация на транзакции за
нефтени находища, използвайки Blockchain и IoT. Внедрени са сензорни данни, за да се
автоматизира процеса на закупуване, на заплащане, за изпомпване на нефт. Решението на
Ondiflo предлага проследяване от товар до разтоварване и също така увеличава
оперативната ефективност, като същевременно спомага за намаляване въглеродните
емисиите.
Blockgemini38 предлага бизнес решения
Blockgemini - САЩ, предлага прозрачни и сигурни бизнес решения за сложни нефтени и
газови процеси. То използва Blockchain, изкуствен интелект и IoT, за да даде възможност
за пълна дигитална трансформация на индустрията. Това включва планиране, складиране
и транспортиране, както и прогнозиране и ценообразуване на търсенето. По този начин,
базираната в облак платформа предоставя възможност на петролните и газовите компании
да споделят и координират дигитално планове въз основа на прогнози и да вземат
решения за подобряване на бизнеса си.

Дигитални компетентности в сектора:
Дигитализация и използване на големи данни за анализи и прогнози за по- голяма

1)

ефективност чрез подобрено планиране на добив и реализация на пазара на нефт и петрол:


създаване и разчитане на графики;



боравене с географски информационни системи (GIS);



разпознаване на цикличност в тенденциите (trends);



използване на софтуери за анализ и прогноза базирани на статистически модели и
Machine learning.

2) Използване на ИИ в добивни и обработващи нефт инсталации:


работа със софтуерите за следене/анализ и управление на контролиращите
елементи от преносната мрежа;



софтуер за анализ и симулиране на поведението на нефтените инсталации при
различни обстоятелства:

38
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-в търговията с нефт:


създаване и разчитане на графики;



използване на софтуер за предвиждане на тенденции, базирани на статистически
модели или machine learning;

- команда на машини, производства:


създаване и разчитане на графики;



използване на специализираните интегрирани системи за контрол на процесите;

- нефтохимията:
•

работа със софтуерите за следене/анализ и управление на контролиращите
елементи във фабрики/ индустриални зони;



софтуер за анализ и симулиране на поведението на производството при различни
сценарии.
Блокчейнът при продажба и разпределението на нефт:

3)
•

Работа с блокчейн софтуер.
IoT в нефтопреработвателната промишленост

4)

-производство и регулирането му според потреблението на нефт и петролни продукти


създаване и разчитане на графики;



използване на софтуер за анализ и предвиждане на тенденции;



използване на интегрираните системи за агрегиране на данните от сензорните
устройства.

5) 3Д принтери за прототипи на машини, резервни части и инфраструктура в
енергетиката:


CAD системи (Fusion360, Solidworks, ANSIS...);



познаване на механичните характеристики на адативния процес (има 4 различни
технологии за 3D принтиране с метал и други суровини, всяка със своите
предимства и недостатъци).
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VII. НАСТОЯЩО И БЪДЕЩО ТЪРСЕНЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ
(специфичен сектор/ отрасъл)
С цел уточняване на текущите основни и специфични дигитални умения и
идентифициране на необходимите бъдещи такива за всяка от разглежданите ключови
длъжности са представени основните и специфични дигитални умения за избраните
ключови професии/длъжности.
7.1. Настоящи изисквания за дигитални умения
Настоящите дигитални умения са представени в Таблица 6, като в нея със звездичка в
областта на компетенциите са отбелязани местата, където има специфични компетенции,
дадени в Таблица 7.
Табл. 6 Общи дигитални умения за производство на рафинирани нефтопродукти
№
Област на
компетентност

Дигитални умения
Описание на компетентността

Ниво

1.1. Формулира нуждите от информация,

Високо

търси данни, информация и съдържание в

специализирано

дигитална среда, достъпва ги и навигира

7*

между тях. Създава и актуализира лични
стратегии за търсене.
1.2. Анализира, сравнява и критично оценява
1

Информация

Напреднало 6*

достоверността и надеждността на
източниците на данни, информация и
дигитално съдържание. Анализира,
интерпретира и оценява критично данни,
информация и дигитално съдържание.
1.3. Организира, съхранява и извлича данни,

Високо

информация и съдържание в дигитална среда. специализирано
Организира ги и ги обработва в структурирана

57

7*

№

Дигитални умения
Описание на компетентността

Област на
компетентност

Ниво

среда.
2.1. Взаимодейства чрез различни дигитални

Напреднало 6*

технологии и разбира подходящите дигитални
средства за комуникация за даден контекст.
2.2. Споделя данни, информация и дигитално

Напреднало 6

съдържание чрез подходящи дигитални
технологии. Действа като посредник, запознат
е с практиките за цитиране и позоваване.
2.3. Участва в обществения живот чрез

Напреднало 6

използване на публични и частни дигитални
услуги. Търси възможности за
самоовластяване и за гражданско участие

2

Комуникация и

чрез подходящи дигитални технологии.

сътрудничество 2.4. Използва дигитални инструменти и

Напреднало 6*

технологии за съвместни процеси, както и за
съвместно изграждане и създаване на данни,
ресурси и знания.
2.5. Познава поведенческите норми и ноу-хау,

Напреднало 6

докато използва дигитални технологии и
взаимодейства в дигитална среда. Адаптира
комуникационните стратегии към
специфичната аудитория и осъзнава
културното многообразие и различията между
поколенията в дигитална среда.
2.6. Създава и управлява една или няколко
дигитални идентичности, защитава
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Напреднало 6

№

Дигитални умения
Описание на компетентността

Област на
компетентност

Ниво

репутацията си, работи успешно с данните,
които създава чрез различни дигитални
инструменти, среди и услуги.
3.1. Създава и редактира дигитално

Напреднало 6*

съдържание в различни формати, изразява се
чрез дигитални средства.
3.2. Модифицира, усъвършенства, подобрява

Напреднало 6*

и интегрира информацията и съдържанието в
съществуващите знания, за да създаде ново,
оригинално и подходящо съдържание и
Създаване на
3

знания.

дигитално
съдържание

3.3. Разбира по какъв начин се прилагат

Средно 4

авторските права и лицензите по отношение
на данни, дигитална информация и
съдържание.
3.4. Планира и разработва поредица от

Средно 3

разбираеми инструкции за компютърна
система, с цел решаване на даден проблем
или изпълнение на конкретна задача.
4.1. Защитава устройствата и дигиталното

Напреднало 5

съдържание и разбира рисковете и заплахите
в дигиталната среда. Запознат е с мерките за
4

Сигурност

безопасност и сигурност и обръща
необходимото внимание на надеждността и
поверителността.
4.2. Защитава личните данни и
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Високо

№
Област на
компетентност

Дигитални умения
Описание на компетентността

Ниво

поверителността в дигитална среда. Разбира

специализирано

по какъв начин да използва и споделя лична

7

идентифицираща информация, като
същевременно е в състояние да защити себе
си и другите от вреда. Разбира, че
дигиталните услуги използват „Политика за
поверителност“, за да информират как се
използват личните данни.
4.3. Избягва рисковете за здравето и

Високо

заплахите за физическото и психическото

специализирано

благосъстояние при използване на дигитални

7

технологии. Защитава себе си и другите от
възможни опасности в дигиталната среда
(напр. кибер тормоз). Знае, че дигиталните
технологии са инструмент за социално
благополучие и включване.
4.4. Наясно е с въздействието на дигиталните

Високо

технологии и тяхното използване върху

специализирано

околната среда.

7

5.1. Разпознава технически проблеми при

Напреднало 6

работа с устройства и използване на
дигитална среда и ги разрешава (от
5

Решаване на

отстраняване на повреди до решаване на по-

проблеми

сложни проблеми).
5.2. Прави оценка на потребностите и
идентифицира, оценява, избира и използва
дигитални инструменти и възможни
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Напреднало 5*

№
Област на
компетентност

Дигитални умения
Описание на компетентността

Ниво

технологични решения, за да ги удовлетвори.
Настройва и персонализира дигиталната
среда за лични нужди (напр. свързани с
достъпността).
5.3. Използва дигитални инструменти и

Напреднало 6

технологии за създаване на знания и
иновативни процеси и продукти. Да се
ангажира, индивидуално и колективно, в
познавателни процеси за разбиране и
разрешаване на концептуални проблеми и
проблемни ситуации в дигитална среда.
5.4. Разбира къде трябва да подобри или

Средно 4

актуализира собствената си дигитална
компетентност. Може да подкрепя другите в
развитието на дигиталните им
компетентности. Търси възможности за
собственото си развитие и да бъде в крак с
дигиталната еволюция.
* - има специфични компетенции, дадени в Таблица 7
Специфичните потребности от дигитални умения са свързани с очакваните специфични
дигитални решения и продукти, които ще засегнат под една или друга форма всяка от
обследваните дейности. На основание на вече изложените по-горе тенденции е изготвена
следващата таблица с дигитални решения, с които заемащите съответните дейности е
желателно да се запознаят, респективно нивото на познания, което трябва да придобият.
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Табл. 7 Специфични дигитални умения за производство на рафинирани
нефтопродукти
№

Специфични дигитални умения
Описание на компетентността
Наименование на дигитално
умение/компетентност
1.1. Използвайки компютър

1

Запис на информация в

търси, обработва и съхранява

журнали или електронни

необходимата информация

системи.

подготовка на отчети за работа

Ниво
Средно 4

на инсталацията и оборудването.
2

Обработка на информация за

1.2. Прилага в работата си

направленията на продуктите,

функционалностите на

натоварването на

въведената в предприятието

инсталацията, както и за

софтуерна програма за

основни технологични

планиране и управление на

параметри и производствени

производството. Използва

дейности.

продуктите на MS Office в

Напреднало 5

работата си с всички
функционалности, които са
приложими.
3

Работа със специализиран

1.3. Ползва ефективно

софтуер HeRMeS.

операционната система и

Напреднало 6

софтуерните програми, които са
официални за организацията и
приложими за дейността на
длъжността за изготвянето на
справки и анализи.

4

Комуникация при

2.1. Реализиране на разговори в
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Напреднало 6

№

Специфични дигитални умения
Описание на компетентността
Наименование на дигитално
умение/компетентност
контролиране на

реално време между хора,

технологичния процес –

свързани чрез интернет.

организация и решаване на

Обсъждане на теми с хора през

възникнали проблеми.

интернет или локални мрежи,

Ниво

работа с електронни пощи,
работа с облачни технологии,
работа с мобилни комуникации.
5

Комуникация при изготвянето

2.4. Активно използване на

на производствени планове.

широка гама от комуникационни

Напреднало 6

средства за онлайн комуникация,
както и разширени средства за
комуникация-видеоконферентни
връзки, споделяне. Използване
на он-лайн пространства и онлайн услуги.
6

Организира, координира и

3.1. Използва целенасочено и

контролира работния процес

спрямо изискванията на работата

на инсталацията.

си софтуерния продукт, като

Напреднало 6

ефективно прилага
функционалностите му, изготвя
коректно и интерпретира
правилно различни справки и
анализи.
7

Обработка на аудио и видео

3.2. Свързване, разделяне и

съдържание.

ограничена обработка на аудио и
видео съдържание с
непрофесионални софтуерни
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Напреднало 6

№

Специфични дигитални умения
Описание на компетентността
Наименование на дигитално
умение/компетентност

Ниво

продукти. Трансформиране на
*.pptx файлове във
видеоклипове.
8

Решаване на проблеми,

5.2. Води мониторинг /със запис

свързани с производството на

на електронен носител/ на най-

нефтопродукти.

важните параметри на
технологичния процес за
създаване на статистически
масив от данни за наблюдение
на тенденциите, обследване и
оптимизиране на процесите. На
база резултатите от мониторинга
прави анализ за ефективността
на процеса и търси технологични
решения за оптимизирането му.
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Напреднало 6

7.2. Различия в настоящите дигитални умения (първи/предварителни експертни оценки доколко се наблюдава изоставане на
наетите лица спрямо изискванията на бизнеса)
Инженер,

Инженер,

производствено

(нефт

планиране,

газ)

прогнозиране

и

химик
природен

Ръководител,

Оператор,

Главен

инсталация

рафинерия (нефт и
природен газ)

технолог,

Ръководител,

Експерт,

Оператор,

преработваща

отдел

здравословн

контролно

промишленост

човешки

и

табло

ресурси

безопасни

(рафиниране

условия на

на

работа

природен газ)

и

развитие

и

Дигитални умения и компетентности за работа с:
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нефт

и

1.
Платформи
за
дигитална комуникация;

1. Платформи за

1.

дигитална

2.
Софтуери
киберсигурност;

комуникация;

за

3. Изкуствен интелект и
облачни изчисления;

2.

Мобилни

1. Специализиран

1.

софтуер;

софтуер;

софтуер;

2. ИИ и облачни

2.Специализирани

2.

изчисления;

мобилни

мобилни и периферни

приложения;

5. Интернет на нещата и
големи данни;
6. Роботи;

3.Интернет

на

Блокчейн

и

данни;

Работа

принтери.
4.Блокчейн;
5.Специализиран

8. Мобилни приложения

софтуер

с

3Д

Специализирани

устройства;
3. Работа с Изкуствен
3.

4.

Специализиран

1. Платформи
за
дигитална
комуникация;

1. Платформи
за дигитална
комуникация

1.Специализир

2.
Мобилни
приложения;

2. Мобилни
приложения

2.Специализир

устройства;

изкуствен интелект;

нещата и големи

7.
Специализиран
софтуер;

9. 3Д принтери.

и

периферни
3.

4. Блокчейн;

Специализиран

Изкуствен

интелект

и

интернет

на

интелект и интернет на

ани мобилни и
периферни

3.
Специализиран
софтуер.

устройства;
3.Специализи
ран софтуер.

нещата ;
4. Работа с роботи.

нещата;

ан софтуер;

3.

Изкуствен

интелект

и

интернет

на

нещата;

4. Работа с роботи;

4.

и

Работа

с

роботи;

изкуствен

5.

Работа

интелект.

Блокчейн;

с
5.

Работа

с

Блокчейн;
6.Работа

с

дронове.

6.Работа
дронове.
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с

Високо специализирано

Средно ниво /3 и

ниво /7 и 8/

4/

Средно ниво /3 и 4/

Средно ниво /3 и

Средно ниво /3/

Средно

4/

/3/

ниво

Средно ниво

Средно ниво /3

/3/

и 4/

Дигитални умения и компетентности за работа с:

7.3. Бъдещи изисквания за дигитални умения.
Инженер,

Инженер,

Ръководител,

Оператор,

Главен

Ръководител,

Експерт, здравословни

Оператор,

производстве

химик (нефт и

инсталация

рафинерия

технолог,

отдел

и безопасни условия на

контролно табло

но

природен газ)

преработваща

човешки

работа

(рафиниране на

промишленост

ресурси

планиране,

(нефт

и

природен газ)

прогнозиране

нефт и природен
газ)

и развитие

Дигитални умения и компетентности за работа с:
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1. Платформи
за
дигитална
комуникация;

1.

Платформи

за

дигитална

1. Специализиран

1.Специализира

1.Специализира

1. Платформи
за
дигитална
комуникация

софтуер;

н софтуер;

н софтуер;

2. ИИ и облачни

2.Специализира

2.Специализира

изчисления;

ни мобилни и

ни мобилни и

периферни

периферни

устройства;

устройства;

3.

3.

комуникация;
2. Софтуери за
киберсигурност;

2.

Мобилни

приложения;
3.
Изкуствен
интелект
и
облачни
изчисления;
4. Блокчейн;

3.
3.Интернет

и

интелект;
4. Работа с 3Д

6.Роботи;

н

9. 3Д принтери.

изкуствен

и

големи данни;
4.Блокчейн;

8.Мобилни
приложения

на

нещата

5. Интернет на
нещата
и
големи данни;

7.Специализира
н софтуер;

Блокчейн

принтери.

5.Специализира
софтуер

и

Изкуствен

интелект

и

интернет

на

нещата;

2. Мобилни приложения
2.
Мобилни
приложения

Изкуствен

3.Специализир
ан софтуер.

софтуер;
2.Специализирани
мобилни

3.
софтуер.
с

1. Специализиран

Специализиран

и

периферни
устройства;
3.

Изкуствен

интелект

и
на

интелект

и

интернет

интернет

на

нещата;

нещата ;
4.

Работа

с

роботи;

4. Работа с роботи;
4.

изкуствен
интелект.

Работа

1.
Платформи
за
дигитална комуникация

Работа

роботи.
5.

Работа

с

с
5.

Работа

с

Блокчейн;

Блокчейн;
6.Работа
6.Работа

с

дронове.

дронове.
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с

Високо

Средно ниво /3

Средно ниво /3 и

Средно ниво /3

специализиран

и 4/

4/

и 4/

Средно ниво /3/

Средно
/3/

ниво

Средно ниво /3/

Средно ниво /3 и
4/

о ниво /7 и 8/
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VIII.

ПРЕПОРЪКИ

И

ПОЛИТИКИ

ДЪЛГОСРОЧНА СИНЕРГИЯ

В

ЗА

ПОСТИГАНЕ

ДИГИТАЛНИТЕ

УМЕНИЯ

НА
НА

РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В СЪОТВЕТНИЯ ОТРАСЪЛ /
ПРОФЕСИЯ
Все повече на преден план излиза необходимостта от търсенето на квалифициран
персонал с придобити професионални и дигитални умения. Недостигът на работна сила,
отговаряща на съвременните изисквания, е пречка за развитието на дигиталната
трансформация на пазара на труда в България.
Стъпки към решаването на тези проблеми изискват навременни решеия като:


Обучения във висшите учебни заведения



Инвестиране в квалификация и преквалификация на кадрите



Обучения на работните места



Обучения БЕЗ прекъсване на работния процес



Менторство



Обмяна на добри практики на терен.

За целите на изложените стъпки, които ще подобрят и засилят по-бързата интеграция на
кадрите в променящия се и все по- дигитализиран пазар на труда, следва да се
предприемат конкретни мерки за адаптация като изготвяне на програми и обучения на
работниците.
Към момента положението във всички сектори в страната е трудно поради високата цена
на горивата и COVID кризата. Продължаващите от нея последствия ще се преодолеят, но
плавно и с повече усилия. По време на пандемията навлезнаха значително
дистанционните обучения и курсове, които се осъществяват посредством електронни
форми на комуникация като компютри, смартфони, таблети. Да се провери на терен по
всяка професия необходимостта от провеждане на такива курсове сред изпълняващите
дадена професия/длъжност.
Световните тенденции показват, че навлизането на интернет на нещата, изкуствен
интелект, блокчейн, 3Д принтери, роботи и всички гореизложени дигитални умения и
компетентности са неизбежни в ежедневните работни процеси.
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ІX. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА
Цифровата транформация дава cвоето отражение във вcяка индуcтрия и cфера на живота
ни. Бързите темпове, c който навлиза автоматизацията, предполагат бързото адаптиране
на икономичеcките cектори към дигитализацията, което да оcтави компаниите
конкурентни на индуcтриалния пазар. Тази цифрова транформация в нефтената и газовата
индуcтрия в голяма част е стартирала в Индуcтрия 4.0. Тук отново на преден план излизат
новите технологии, които промениха индуcтрията - изчисления в облак, интернет на
нещата (IoT), изкуcтвен интелект, големи данни, симулация, адитивно производство,
системна интеграция, добавена реалност и киберсигурност. Трите най-големи приоритета
в областта на цифровизацията за петролния и газовия сектор през 2020 г. са облачните
приложения (47%), платформите за данни (44%) и изкуствен интелект (ИИ) (27%).
Нефтената и газовата промишленост започва собствена трансформация, като все повече се
стреми към решения, базирани на данни, за да повиши производителността, да подобри
ефективността и в крайна сметка да намали разходите. Новата реалност в нефтената и
газовата промишленост изисква радикални промени по цялата верига на стойността.
Напредъкът в цифровите технологии има потенциала да позволи на индустрията да
реагира ефективно на промените на пазара. Петролните и газовите компании са
подложени на натиск по отношение на цените и способността им за достъп до нови
активи.
Характерна особеност на отрасъла/бранша е производството на горива - керосин, бензин,
газьол, мазут, пропан-бутан и др. През последните 5 годино започва интензивно
възстановяване на номенклатурата на произвежданите продукти на нефтохимията, в
областта на полимерните суровини. Това, което

се променя във времето

е

усъвършенстването на технологиите за преработка на нефта и подобряване на качеството
на горивата. Браншът се намира под специалния надзор на редица контролни органи по
отношение на пожарната безопасност, спазването на екологичните норми, надзора на
съдовете под налягане, безопасните и здравословни условия на труд, регламентите за
митническите складове и т.н. Не съществуват бариери за развитие на бизнеса/дейността в
отрасъла/бранша (например институционални, конкуренция, контрол върху цените, типа
пазарна структура или др.). Новите технологии са неразривна част от бранша. От една
страна това подобрява качеството и конкурентноспособността, но от друга - води до

72

неизбежно съкращаване на персонала. Този процес, обаче, в същото време се придружава
и от подобряване на квалификация и заплащането на персонала. Като тенденциите са да се
задържи нивото на персонала в предприятията/ организациите от сектора. Защото пазара
не предлага достатъчно квалифицирани работници и специалисти, което е характерно за
индустрията.

В този бранш има относителен баланс между търсенето от страна на

предприятията, които предлагат и изискват преминаването през необходимото обучение
за постигане на нужната квалификация. Определено може да се каже, че въвеждането на
нови технологии увеличава обема на производството, но най-вече в подобряването на
качеството. А технологичното обновяване и модернизация на производствените
мощности, повишават производителността и качеството на произвежданите продукти.
За 30-те години от създаването си „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД е сред лидерите на
световния енергиен пазар с присъствие в над 30 държави и колектив от над 100 000
работници и служители, внедрява най-новите достижения в науката и технологиите,
допринася за тяхното развитие чрез натрупания опит, собствена изследователска и
развойна дейност, сътрудничество с водещи доставчици на технологии, браншови
организации и профилни висши учебни заведения. Този комплексен подход на
Компанията, постоянното търсене и прилагане на най-добрите практики е приоритетен и
за „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД. Предприятието е важен участник в реалната
икономика на България, основен производител на нефтопродукти за вътрешния пазар, а
изнасяната продукция представлява значителен дял в брутния износ на страната.
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД отделя внимание на иновационната дейност,
реализацията на проекти по автоматизация и дигитализация на производствените и
спомагателните процеси. Наред с технологиите, за постигане на стратегическите цели на
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД е важно и развитието на човешкия капитал.
По време на изследователския етап на проекта бе извършена оценка на длъжностите в
сектора на производство на рафинирани нефтопродукти. Въз основа на разработени
критерии за оценка (заетост на лицата, влияние върху процесите, качество, функционална
отговорност, разрешаване на проблеми), екип от експерти определи ключовите
длъжности: оператор, рафинерия (нефт и природен газ); инженер, химик (нефт и природен
газ); инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие; главен технолог,
преработваща промишленост; експерт, здравословни и безопасни условия на работа;
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ръководител, отдел човешки ресурси; ръководител, инсталация; оператор, контролно
табло (рафиниране на нефт и природен газ).
Към настоящия момент нивото на дигитализация на дейността на дружеството се
определя като средно, т.е. дигитални технологии се използват в административната
дейност и част от основната дейност на компанията, свързани помежду си процеси са
автоматизирани и обединени заедно. Използват се специализирани софтуерни продукти
като документооборот; управление на взаимоотношенията с клиенти; финанси и
счетоводство; управление и планиране на ресурси; инвентар/активи и складови
наличности; графици и екипи; логистика; анализ и прогнози; калкулация на сметки,
платежни документи; анализ на данни, анализ на параметри на нефтените инсталации за
работа; инструменти за продуктивност и отдалечена работа и др.
По-високата степен на дигитализация оптимизира и автоматизира основни процеси в
дейността, повишава производителността на труда, предоставя на компанията по-голяма
гъвкавост, бързина и свобода при вземане на важни бизнес решения, допринася за поголяма прозрачност на работните и управленски процеси, гарантира устойчивост на
компанията.
Възможностите за по-нататъшно използване на нови технологии в областта на
дигитализацията включват: лицево разпознаване, платформи за следене на производствен
график, прогнозна поддръжка, сензори за минерална изолация и др.
Въз основа на използваните методи – документален метод (Desk research) и теренни
изследвания чрез попълване на въпросници, е направен анализ на текущото равнище на
подготовка на персонала за работа с дигитални технологии. Чрез сравняване с добрите
практики в ЕС и други държави и в съответствие с бъдещите потребности са определени и
най-важните дигитални умения, необходими на заетите лица за успешно изпълнение на
всекидневните им задачи. Налага се организиране на допълнително обучение за
придобиване на по-висока дигитална грамотност, както и за достигане на необходимата
компетентност при въвеждане в експлоатация на нови дигитални технологии.
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