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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Енергетиката е високотехнологичен, висококапитализиран, високопродуктивен сектор,
създаващ висока добавена стойност, но и сектор, който е в процес на дълбока ресурсна,
технологична и организационно-структурна промяна, със сериозни ефекти, както по
отношение на макроикономическата стабилност и динамика, така и по отношение на
заетостта, доходите и условията на труд. Тези съвременни процеси и предизвикателства
усилват значимостта на икономическия анализ за оценка на факторите на промяна и
необходимостта от подготовка на квалифицирани кадри.
В световен мащаб енергийната индустрия преживя двоен шок от пандемията COVID-19
и смущенията на пазара на петрол заради срива на търсенето и излишъка от предлагане.
Обратно, през 2021 г. цената на повечето енергийни носители нарастна, поради ниското
запълване на газохранилищата в Европа, липсата на достатъчно доставки на втечнен газ
и новините около газопровода „Северен поток 2“.
Съществуват

множество

мощни

трендове,

които

променят

трайно

сектора,

включително преминаването към възобновяеми източници и използването на базиран
на водород добив. Енергийните производители и доставчици вече не могат да си
позволят да се придържат към бизнес моделите от миналото, a за да се адаптират към
новите условия, те се трансформират, включително като инвестират в новите и
конкурентни за тях индустрии. Русия, например, която има най-много залежи на газ и е
на второ място по резерви на въглища, започва да ориентира енергетиката си към
водород1 (със заявка да заеме дял от 20 % от бъдещия световен пазар на водород). През
2020 г. Русия си постави количествени цели за износа на водород през 2024 г. и 2035 г.
(съответно 200 хил.т. и 2 млн.т.), които е възможно да претърпят редакция във
възходяща посока (включително достигане до 7,9-33,4 млн. т/г. до 2050 г.) според
темповете на търсенето. Друга голяма икономика- САЩ- разработва различна
стратегия за намаляване дела на горивата2, която стъва върху Стандартите за
портфолио от възобновяеми източници (RPS)3, които налагат определени нива на
производство на възобновяема енергия, и Стандартите за чиста енергия (CES), за
производство без въглерод. Очаква се държавните стандарти да подкрепят
допълнителни 73 GW проекти за възобновяема електроенергия до 2030 г. Отчитаният
1

https://www.argusmedia.com/en/news/2236671-russia-gathers-firms-to-develop-hydrogen-industry
U.S. Energy Information Administration (EIA) (2020) Monthly Energy Review July 2020.
2
U.S. RENEWABLE ENERGY FACTSHEET. CENTER FOR SUSTAINABLE SYSTEMS,
HTTPS://CSS.UMICH.EDU/FACTSHEETS/US-RENEWABLE-ENERGY-FACTSHEET
2
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ръст на възобновяемата енергия се дължи и на важните федерални стимули като
инвестиционния данъчен кредит, който компенсира авансовите разходи с 10-26%, както
и държавните стимули под формата на данъчни кредити, безвъзмездни средства и
отстъпки. Допълнителен стимул би било и премахването на субсидиите за изкопаемата
и ядрената енергия. Така САЩ стартира процес, където наред с традиционните
източници на енергия, плавно се стимулира нарастването на дела на алтернативните
източници на енергия. Добър пример с участието на крайните потребители са т.нар.
„сертификати за възобновяема енергия (RECs)“, които се продават от производители на
възобновяема енергия. Така за няколко цента на киловатчас, клиентите могат да
закупят REC, за да „компенсират“ своето потребление. Вече около 850 комунални
услуги в САЩ предлагат възможността да закупуват възобновяема енергия, а редица
компании вече са потребители на такава (вкл. Google, Microsoft, Intel, Walmart и
Equinix).
Енергийната индустрията в целия свят все повече се отдалечава от въглеводородните
източници и преминава към възобновяемите. Слънчевата, вятърната, приливната и
геотермалната енергия нарастват като дял все повече в световния енергиен микс. Почувствителна промяна в сектора ще дойде от навлизането на електрически превозни
средства, задвижвани от батерии, които вече заменят автомобили с бензинови и
дизелови двигатели. А следващият обрат ще дойде с т.нар. „зелен водород“, който
използва възобновяема енергия за извличане на водород от водата чрез процеса на
електролиза. Традиционните комунални услуги ще започнат да изграждат и
експлоатират инфраструктура за зареждане на батерии или водород. Освен
електрическите превозни средства, навлизането на (тесния) изкуствени интелект,
използването на блокчейн технологиите и квантовите компютри също ще увеличи
многократно консумацията на енергия.
Както по света, така и у нас секторът на енергетиката е подложен на структурни
промени, провокирани от технологичния напредък, от интензивно навлизащите
екологично чисти енергийни технологии, базирани на използването на природни
източници, възобновяеми енергийни ресурси. Тези промени водят до организационноструктурни трансформации, в резултат на което в сектора навлизат разнородни
търговски субекти, и се очертава доминация на пазарните механизми върху
поведението на пазарните субекти. На тази основа се ревизират и пренаписват
стратегии за развитие, публични политики и механизми за регулиране на сектора,
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силно повлияни от европейски нормативни актове на ЕС. Типичен пример за това е
въведеният европейски „Зелен пакт”, който има мощно въздействие върху енергийния
сектор чрез мотивацията на дълбоката технологична трансформация в продуктивната
дейност и в ежедневния живот на хората и обществата, трасираща началото на преход
към цифровата, дигиталната епоха. Нейната движеща сила е електирическата енергия,
независимо от източниците, които я създават.
Енергийната индустрия се променя бързо вследствие на залаганите национални цели за
намаляване на въглеродните емисии, потади това, че на производството и използването
на енергия се дължат повече от 75 % от емисиите на парникови газове в ЕС.
Декарбонизацията на енергийната система на ЕС е от ключово значение и чрез
Европейският зелен пакт са зададени три основни принципа за прехода към чиста
енергия: а) гарантиране на сигурно енергийно снабдяване на ЕС на достъпни цени; б)
изграждане на напълно интегриран, взаимно свързан и цифровизиран енергиен пазар на
ЕС; в) даване на приоритет на енергийната ефективност, подобряване на енергийните
характеристики на нашите сгради и развитие на енергиен сектор, основан до голяма
степен на енергия от възобновяеми източници. Изоставяйки изкопаемите горива
успоредно се развива тенденцията на увеличаване на дела на възобновяемите
енергийни източници (като вятър и слънчева енергия) и се очаква да представляват
близо 80% от производството на електроенергия през 2050 г. Въвеждането на
дигитализацията обещава много ползи- вкл. принос за постигането на целите на
Енергийния съюз за прехода към сигурна, достъпна и благоприятна за климата енергия
през 21 век.
Дигитализацията в енергетиката се проявява чрез внедряването на редица технологии,
сред които: блокчейн (децентрализирани енергийни транзакции); изкуствен интелект и
машинно самообучение (подобрени модели за прогнозиране, нови наблюдения за
големи набори от данни за оперативни активи); платформен бизнес (споделяне на
данни между собственици на активи, оператори, регулатори и инвеститори); дронове и
отдалечени сензори (повишаване на безопасността чрез използване на дронове за
инспекции на вятърни турбини, картографиране с помощта на сателитни данни,
автоматизирана оценка на вятъра като ресурс); мобилна свързаност и устройства
(мобилни и таблетни устройства за стандартизиране на полевия работен процес и
автоматизиране на събирането на данни); големи бази данни (Сравнителен анализ на
ефективността на активите, прилагане на машинно самообучение в голям брой активи);
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приложен програмен интерфейс и Софтуер като услуга (SaaS) (инженерни и
аналитични модели, предоставени и споделени между заинтересованите страни,
позволяващи още по-силно сътрудничество); дигитални близнаци (дублирането на
вятърна турбина или разпределителна мрежа позволява изчисления на остатъчния
живот, прогнози за повреда и оценка на надеждността); системи за кибер сигурност;
разширена и виртуална реалност.
В продължение на години дигитализацията е значителна част от петролната и газовата
промишленост чрез усъвършенстваната обработка на сеизмични данни, нарастващото
използване на сензори и подобреното моделиране на резервоарите.
В електроенергийния сектор дигитализацията се очаква да има голямо въздействие с
оглед на постоянната необходимост от намаляване на разходите за експлоатация и
поддръжка и подобряване на ефективността на електроцентралите и тяхната мрежа.
Енергийната система вече не се свежда до един източник на гориво или липса на избор
за крайния потребител. Тя се превръща в много различен пазар, където търсенето и
предлагането трябва да се разглеждат много по- различно, отколкото в миналото.
Промяната, която се осъществява, се случва надолу по енергийната верига.
Крайният потребител повече от всякога може да контролира нещата- а доставчиците на
комунални услуги ще променят начина си на мислене. Електричеството трябва да бъде
зелено и генерирано от на слънчева, вятърна, водна, ядрена и водородна основа.
Захранването от изкопаеми горива същевременно намалява.
Дигитализацията в енергийната система може да се разглежда в следните три
нива: физически слой, инфраструктурен слой и бизнес слой.
Физическият слой се занимава със самата мрежа и с оборудването, което е част от
инфраструктурата. Тук например се появяват т.нар. „умни трансформатори“. Във
физическия слой се прилагат технологиите, влияещи по директен начин на потока на
енергия в енергийните мрежи. Тези нови технологии биха могли да определят нов вид
предоставяне на услуги, а когато са интегрирани и в процеса на съхранение, също така
биха могли да играят ключова роля в управлението на енергийния баланс,
подпомагайки по-интелигентното предаване на енергия между отделните нива. Един от
основните ефекти от нарастващото присъствие на възобновяеми източници на енергия
в електрическата мрежа е нарастващото присъствие на силова електроника. Същият
процес се случва и при натоварването, определяйки нови характеристики за
електрическите мрежи и отваряйки напълно нови възможности за работата на мрежата.
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Така в бъдеще всяко устройство, свързано към мрежата, ще има интелигентно
управление и ще има възможност да взаимодейства с инфраструктурата по
интелигентен начин. Този процес съответства на превръщането на електрическата
мрежа в мрежа от интелигентни компоненти, които могат да взаимодействат според
съвременния принцип на Интернет на нещата.
В инфраструктурния слой ключова роля играят ИКТ, които устремно навлизат чрез
различни технологии в система (5G, Edge cloud). Инфраструктурният слой се занимава
с интелигентността на системно ниво, която, използвайки физическия слой, създава нов
процес на работа за цялостната инфраструктура. Т.нар. умни електропреносни мрежи
(Smart Grid) са активни повече от 10 години, позволявайки подобрен мониторинг,
автоматизация и контрол на съществуващите мрежи, като същевременно гарантират, че
всички заинтересовани страни (регулирани и участници на пазара) могат да
взаимодействат.
В бизнес слоя се създават цифрови механизми и се търси адекватно управление на
услугите и операциите с цел постигане на отворени и прозрачни енергийни пазари.
Бизнес слоят се занимава, от една страна, с дигитализацията на бизнес процеса в
компаниите, а от друга- с трансформацията на взаимодействието между играчите.
Необходимо е проектирането на нова архитектура на взаимосвързани енергийни
системи, където данните ще текат дори по-бързо от електричеството. Енергийната
система ще стане по-свързана, интелигентна, ефективна, надеждна и устойчива.
Основните методи и инструменти, които ще се използват за целите на настоящия
секторен анализа са:
1) сравнителен анализ,
2) дескриптивен анализ,
3) иконометричен анализ,
4) анализ и синтез.
Изготвеният доклад отчита данни, публикувани от различни информационни
източници: Статистическа макро-икономическа и бизнес информация на НСИ; База
данни и Анализи на НИПА, на Националната федерация на енергетиците- КНСБ, на
Института по енергиен мениджмънт, на Института за икономически изследвания на
БАН; фирмена информация, експертни становища на специалисти от партньорските
работодателски организации; периодични, текущи и ситуационни информационни
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източници, като Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република
България, 2020 г. на Министерство на енергетиката,
Анализът се позиционира в рамките на период от 2011 до 2020 г., който отрязък от
време покрива основни тенденции в енергетиката. Освен това посоченият период е
интересен и от гледна точка на цикличността на икономическата динамика. Периодът
започва с година, през която все още „битуват” кризисните процеси и ефекти, следват
години на колебливи процеси (на растеж и спадове), след което се наблюдава известно
стабилизиране в динамиката на икономическата активност. През 2020 настъпва
пандемична криза и се създават условията за дълбока трансформация.
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II. ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА В ИКОНОМИЧЕСКИ И
СОЦИАЛЕН ПЛАН
1. Описание на отрасъла на национално ниво
Характерните особености на отрасъла могат да се опишат като доставка на
електрическа и топлинна енергия за крайно потребление и предоставяне на услуги за
осигуряване на балансиране и резервиране на електроенергийната система. Очакват се
поява на нови услуги по съхранение на енергия и участие на потребителите в общия
процес.
България разполага с разнообразен електропроизводствен микс, включващ ядрени и
термични централи и централи, използващи ВИ (водни, вятърни, слънчеви централи и
електроцентрали на биомаса).
Брутното производство на електрическа енергия през 2020 година е 41 ТВтч, което е с
8% по-малко от производството през 2019 г. Ръст в производството на електрическа
енергия се отчита при ПАВЕЦ- 18%; ЗТЕЦ- 2%; ВЕИ- 1% и АЕЦ- 0.4%. Спад се
наблюдава при ТЕЦ- 21% и ТфЕЦ- 1%. Производството на електрическа енергия от ВИ
покрива 16% от брутното вътрешно потребление на електрическа енергия в страната
през 2020 г. През 2020 г. произведената топлиннна енергия от ТФЕЦ, ЗТЕЦ и АЕЦ е 14
ТВтч, което което е с 4% по-малко, в сравнение с 2019 г.
Търговският износ на електрическа енергия през 2020 година е 10 ТВтч, което е с 2%
повече от реализирания износ през 2019 година и представлява 25% от брутното
производство.
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД е най-голямото електропроизводствено предприятие в България,
което е значим фактор за икономическа стабилност в национален и в регионален план.
ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД е най-голямата топлоелектрическа централа в Република
България и на Балканския полуостров. „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД използва местни
лигнитни въглища, които се добиват от въгледобивното дружество „Мини Марицаизток” ЕАД.
„Националната електрическа компания” ЕАД (НЕК) осъществява лицензирани
дейности по производство на електрическа енергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ, търговия с
електрическа енергия, лицензия за доставчик от последна инстанция на потребители,
присъединени към преносната мрежа, лицензия за обществена доставка на
електрическа енергия на крайни снабдители на електрическа енергия, координатор на
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специална балансираща и стандартна балсиращи група. НЕК е страна по сключени
дългосрочни двустранни договори за изкупуване на електроенергия.
„Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО) осъществява единното оперативно
планиране, координиране и управление на електроенергийната система на България,
съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на
други страни, осигурява експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на
електропреносната мрежа, поддържането на спомагателни мрежи, както и ремонтни
дейности и услуги в областта на енергетиката. Компанията осъществява пренос на
електроенергия по националната мрежа и износ. При паралелната работа в европейскта
електроенергийна мрежа, ЕСО ЕАД като основен регионален партньор на европейската
организация на операторите - ENTSO-E, се стреми да повишава не само надеждността
на преноса, но и икономическата ефективност при управление на активите, като
въвежда и използва най-съвременните методи за планиране, поддръжка и мониторинг.
Разпределението на електрическа енергия се осъществява от регионални компанииоператори на електроразпределителната мрежа:
 „Електроразпределение Север“ АД е електроразпределителната компания в
Североизточна България, като част от групата компании на „ЕНЕРГО-ПРО“;
 „ЧЕЗ Разпределение България” АД извършва своята дейност на територията на
Западна България;
 „Електроразпределение Юг" ЕАД (ЕР Юг) е електроразпределителното
предприятие в Югоизточна България, което е част от групата на ЕВН България.
Производството на топлинна енергия се осъществява основно от 12 топлофикационни
дружества- 11 частни и едно общинско (Топлофикация, София).
Пазарът на енергийни стоки и услуги се характеризира с висока степен на
икономическа и социална необходимост. Пазарът на производствени фактори има
силна зависимост от пазара на стоки и услуги, но се определя в значителна степен от
регулаторни фактори и социална/икономическа ценова поносимост.
Основните бариери за разитие на отрасъла се свързват с контролът върху цените на
електрическата и топлинната енергия, който ограничава традиционните дружества да
развиват иновативни проекти.
2. Динамика на основните макроикономически индикатори
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В рамките на изследвания период Брутната добавена стойност (БДС), създадена в
сектор „Производство на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”
бележи ръст от 39.0% по текущи цени като нараства от 2 616 105 хил. лв. през 2010 г.
до ниво от 3 635 273 хил. лв. през 2018 г., което независимо от регистрираните
колебания и спадове през 2012 и 2013 г. представлява средногодишен ръст от около
4.3%. За същия период БДС по текущи цени в сектор „Индустрия“ нараства с 62.2%, а
на макроикономическо равнище БДС отбелязва ръст от 47.1%, което като
средногодишен темп на растеж представява съответно 6.9% за сектор „Индустрия“ и
5.2% общо за икономиката.
Представената информация разкрива изоставаща динамика в разитието на сектора в
сравнение с общата икономическа динамика и с други сектори, като преработваща
промишленост и сектори от услугите. В резултат на тези процеси приносът на бранша в
националната икномика се свива от 5.2% през 2010 г. на 3.3% в БДС през 2018 г. Или
очертава се препозициониране на бранша в секторната/браншовата структура на
националната икономика. Съотнесен към сектор „Индустрия” (без строителство),
приносът на енергетиката се свива с около 3.0%. Нейният относителен дял в БДС на
националната икономика от 20.7% през 2010 г. достига до 17.7% през 2018 г.
Независимо от забавената, в сравнение с други сектори, динамика на икономическа
активност, секторът отбелязва развитие и се позиционира сравнително стабилно в
реалния сектор на икономиката4, респективно и в макроикономическата рамка. А
източниците и факторите на тези процеси и за този период са разностранни: промени в
пазарната конюнктура на електроенергия под въздействието на променящите се
публични регулации на пазарния механизъм и под натиска на европейските и
глобалните екологични стратегии за устойчиво развитие, разрастване на инвестициите
в дълготрайните материални активи (ДМА) и технологична модернизация на
енергийния сектор, и на тази основа преструктуриране на основните производстевени
фактори с оглед тяхното рационално и ефективно използване.
На фона на наблюдаваната икономическа динамика за периода, абсолютната численост
на заетите общо за икономиката отбелязва спад с около 9%. След 2015 година е
регистрирано слабо и колебливо нарастване на заетите, но този процес не компенсира
Проект BG05M9OP001-1.051-0003 на КНСБ на тема: „Подобряване на адаптивността на заетите лица и
укрепване на колективното трудово договаряне чрез съвместни действия на социалните партньори на
национално, секторно и браншово ниво”
4
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реализираните съкращения. И през 2018 година не се постига нивото на абсолютната
численост на заетите от 2010 година.
Данните на Евростат показват, че 80.4% от заетите лица в България в икономически
сектор Д „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива“ се намират в големи предприятия (с персонал над 250 човека), а
останалите 19.6% в МСП (данни за 2018 г.). Това като цяло отговаря на общата за ЕС
картина, като изключение от това (т.е. преобладаващият дял от заетите да е в МСП)
правят Португалия, Дания, Финландия.
По данни на Евростат за 2018 година в Европа има близо 164 хил. предприятия в КИД
35, от които 1592 се намират в България (или близо 1% от всички предприятия в ЕС
27). Съответно данните сочат, че близо 92% от предприятията от тази икономическа
дейност в България са малки предприятия (до 9 човека).
Брой предприятия и разбивка на предприятията по големина в КИД 35, Производство
и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, 2018
година
Общо

До 9

10-19

20-49

50-249

Над 250

ЕС 27 (от 2020) 163 889 158 811

1 800

1 470

1 300

540

Белгия

579

531

14

15

9

10

България

1 592

1 459

56

32

27

18

Чехия

11 723

11 422

123

85

63

30

Дания

1 586

1 484

40

31

24

7

Германия

67 984

66 467

491

396

446

184

Естония

238

178

24

20

13

3

Ирландия

:

:

:

:

:

:

Гърция

7 042

6 958

40

24

16

4

Испания

14 811

14 502

142

103

42

22

Франция

26 958

26 810

60

40

30

18

Хърватия

644

575

23

27

13

6

Италия

8 945

8 412

236

168

96

33

Кипър

82

81

0

0

0

1

Латвия

557

450

45

38

19

5

12

Литва

1 368

1 259

36

39

24

10

Люксембург

92

80

4

2

5

1

Унгария

898

805

26

22

32

13

Малта

:

:

:

:

:

0

Нидерландия

1 409

1 325

22

21

23

18

Австрия

2 312

2 180

44

29

37

22

Полша

3 619

3 180

114

142

145

38

Португалия

4 365

4 300

21

26

12

6

Румъния

1 163

965

81

39

44

34

Словения

1 394

1 353

11

6

14

10

Словакия

585

470

27

53

23

12

Финландия

926

756

62

62

40

6

Швеция

2 337

2 154

36

50

73

24

Eurostat, Structural business statistics, Annual enterprise statistics by size class for special
aggregates of activities (NACE Rev. 2)
По данни на Евростат в КИД 35 са заети близо 1.5 млн. лица в ЕС 27 през 2020 г. Найголям брой заети в дейността има в Германия (372 хил.лица или 25% от общо наетите в
КИД 35 в ЕС 27), Франция (198 хил. лица или 13% в ЕС 27), Полша (172 хил.лица или
11% в ЕС 27), Италия (116 хил.лица или 8% в ЕС 27). Съответно заетите в България са
47 хил. лица, което представлява 3% от всички заети в КИД 35 в ЕС 27.
Брой заети лица (15 и повече навършени години) в КИД 35, Производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, 2020
година (хил.)
ЕС 27 (от 2020)

1 478,6

Белгия

26,8

България

47,1

Чехия

57,5

Дания

16,7

Германия

372,1

Естония

4,5

13

Ирландия

12,1

Гърция

32,5

Испания

86,8

Франция

198,2

Хърватия

18,4

Италия

116,5

Кипър

1,8

Латвия

10,7

Литва

9,5

Люксембург

1,0

Унгария

33,2

Малта

:

Нидерландия

28,7

Австрия

30,1

Полша

172,9

Португалия

24,9

Румъния

86,0

Словения

10,8

Словакия

30,9

Финландия

16,8

Швеция

32,0

Eurostat, Employment by sex, age and detailed economic activity, LFS series
Оценките на браншово ниво са, че в бранша има високо търсене на специалисти и
стремеж за запазване на квалифицираните кадри, като по-висока еластичност се
наблюдава при под-изпълнителите на основните дружества в бранша. Навлизането на
пазарните фактори в отрасъла изискват въвеждане на бизнес ориентирани модели за
управление и приоритет на конкуренцията в бранша.
Оценките на браншово ниво обръщат внимание върху тенденциите на навлизане на
нови технологии. Под влияние на политиките за производство на „зелена“ енергия и за
либерализация на пазара, в бранша има значимо навлизане на нови технологии и
услуги. Регулациите на крайните цени задържат инвестициите в нови технологии при
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традиционните предприятия. Помощта се изразява основно в подкрепа по линия на
европейски програми.
3. Коефициент на заетост, брой на наетите лица в сектора, свободни работни
места в сектора, текучество на персонала, квалификационна и демографска
структура на работната сила, недостиг на работна сила в сектора, причини
В енергийния сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива” числеността на заетите за периода се свива с около
7% - от около 34 191 лица през 2010 година до 31 771 лица през 2018 година. Като
тежест в секторната структура на заетостта в рамките на периода, енергетиката се
стабилизира на относителен дял от около 9% в общата заетост през 2018 година при
9.5% през 2010 г. Следователно, може да се констатира, че свиваннето на заетостта в
бранша е по-слабо на фона на общоикономичската картина, а факторите, които
генерират този процес са слабата и колеблива икономическа динамика, липсата на
инвестиционен и предприемачески потенциал или свиването на източниците на този
ресурс, т.е на населението в трудоспособна възраст и на икономически активното
население.
По-интензивна е динамиката в нарастването на наетите лица както общо в
икономиката, така и в енергийния сектор, но този процес не е достатъчен за
възстановяване на числеността на наетите от 2010 година.
Ефективното използване на труда в максимална степен зависи от техникотехнологичното равнище на икономическите дейностите и сектори. Затова предмет на
анализ са и процесите на капитализация на бранша, измервани чрез такива индикатори
като: размер на ДМА, капиталовъораженост на труда, относителен дял на капиталовите
разходи в производствените разходи и др.
За разглеждания период дълготрайните материални активи в сектора нарастват с
индекс 27.8% - от 17 059 млн.лв. през 2017 година на 21 813 млн.лв. през 2018 година.
Както може да се предполага регистрираната динамика на този индикатор в бранша е
по-интензивна в сравнение с прираста на ДМА общо за икономиката от 20.9%. В
резултат на реализираните инвестиции едно заето в бранша лице борави с 498 940 лв.
ДМА през 2010 г и с 686 570 лв. ДМА през 2018 година, което представлява приръст от
37.6%. И като равнище и като динамика капитализацията на труда е и в пъти помащабна, но и по-динамична в сравнение с националната икономика. Общо за
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икономиката ДМА на едно заето лице през 2010 година е 29 523 лв., а през 2018 година
достига размер от 36 534 лв., т.е. отбелязва се ръстеж от 23.7%. Изводите от
маркираната картина са безусловни- енергопроизводството и енергоразпределението на
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива е висококапитализирана
дейност с интензивно протичащи процеси на разширяване на инвестициите в реални
производствени активи и повишаване на тяхното технологично равнище. Това дава
силено отражение върху качеството на труда и на другите производствени фактори.
В сектор енергетика за разглеждания период производителността на труда (БДС на 1
з.л) нараства с 49.5%, а БДС с 39.0%, т.е. нарастването на производителността на труда
е по-високо с 10% в сравнение с ръста на БДС в сектора. Реализираната по-висока
динамака на производителността на труда е в резултат на съкращаването на заетостта в
сектора от порядъка на 7.1% за периода, което компенсира ефекти на по-забавената
динамика на БДС.
Относително високите, все още, равнища на секторната средната брутна работна
заплата (СБРЗ), нейната динамика и позициониране са обусловими от и обясними с
характера и динамиката на протичащите процеси на икономическа активност в
енергийния сектор. Енергетиката е и ще се развива като висококапитализирана,
респективно

високопродуктивна

и

високоефективна

индустрия.

Нейното

функциониране се основава на относително минимална численост на заетите, но с
високо качество на човешкия ресурс. Притежаването на професионална квалификация,
базирана на високите равнища на образование е безусловен допуск за заетост в сектора.
Затова и заплащането на труда, незавсимо от текущите турболенции и стратегически
направления на развитие, се нарежда на високите позции в скалата на различните
класификации на СБРЗ.
В сравнение с другите сектори, то енергетиката е висококапитализиран сектор,
„работи” с повече капитал и с по-малко, но висококвалифициран труд. Реализираният в
енергийния сектор доход от труд, идентифициран в макроикономическата статистика
като „Компенсации на наетите лица” заемат дял от 31.1% през 2010 година и 28.5% от
БДС през 2018 година. На фирмено равнище, по информация на структурната бизнес
статистика, разходите за персонал през 2010 година представляват 5.6% от
производствените разходи и 5.9% през 2018 година. Очертава се определено
стабилизиране на тежестта на работодателските разходи за използването на труда в
структурата на производствените разходи, независимо от ръстта на средната брутна
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работна заплата за периода. Изводът е, че стабилизацията на разходите за персонал, при
ръст на СБРЗ се обосновава, както с устойчивото нарастване на БДС, така и със
свиването на числеността на персонала.
Очертаните в най-общ план процеси в заплащането на труда в енергетиката
кореспондират с характера и динамиката на протичащите в сектора процеси на
икономическа активност. Енергетиката поддържа устойчиво, но изоставащо развитие в
сравнение с общата икономическа динамика.
Анализът

на

диференциацията

на

трудовите

възнаграждения,

респективно

справедливото персонално разпределение на дохода от труд показва, че:
 Динамиката на СБРЗ по класове професии в енергийния сектор за разглеждания
период изостава от регистирирания растеж на СБРЗ по класове професии общо
за икономиката. Изоставането в максимална степен кореспонидира със
регистрираната изоставаща динамика на икономическата активност на сектора в
сравнение с нейните макроикономичеки и секторни измерения.
 Стабилизира се процеса на поляризация на диференциацията в заплащането на
труда, респективно в персоналното разпределение на дохода. Ако на
макроикономическо равнище разликата между СБРЗ на най-ниско платения 9-ти
клас професисии, т.н. „Неквалифицирани работници” и СБРЗ на най-високо
платения клас „Ръководители” е около 5.0 пъти през 2010 г и 5.2 пъти през 2018
година, на равнище бранш поляризацията се свива, макар и в минимален размер.
В енергийния сектор разликата между СБРЗ на клас „Неквалифицираи
работници” и клас „Ръководители” е около 4 пъти през 2010 г и 4.4. пъти през
2018 година. На браншово равнище поляризацията е по-слаба, но се проявявят
индикации за нейното нарастване.
 Друг аспект на анализ (отклоненията и диференциацията на СБРЗ по класове
професии) разкрива процеси на задълбочаване на проблемите в заплащането на
труда в енергийния сектор. Например на общо икономическо равнище и през
2010 година, и през 2018 година СБРЗ за три класа професии (ръководители;
специалисти; техници и приложни специалисти) са над СБРЗ за страната или над
средната за всички други класове професии. В енергийния сектор обаче СБРЗ
само за две класа професии (ръководители и специалисти) е над средната за
бранша. За такива класове професии като „техници и приложни специалсти”;
„машинни оператори” СБРЗ е по-ниска от тази за сектора, независимо от
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високото технико-технологично равнище и индустриалния характер на
дейността, т.е. независимо от автентичността, потребността и значимостта на
този клас професии за функционирането и развитието на бранша.
 С

най-интензивна

динамика

нараства

СБРЗ

на

професионален

клас

„Ръководители”, с индекси по-високи или равностойни (каквато е ситуацията в
енергийния

сектор)

на

индеките

на

нарастване

на

СБРЗ

както

на

общоикономическо равнище, така и на секторно/браншово равнише. За всичики
останали класове професии динамиката на нарастване на СБРЗ е по-слаба, с
индекси по-ниски от средните за икономиката и за сектора. Този процес по
убедителен начин разкрива източниците на интензивната динамика на
нарастване на СБРЗ общо за икономиката- обстоятелство, с което непрекъснато
се тиражира като аргумент за „икономически разцвет”. Силната динамика в
работните заплати на 2-3 класа професии, и то с твърде нисък относителен дял в
числеността на заетите, дава мощен тласък в нарастването на СБРЗ, независимо
от равнището на агрегиране на този индикатор- фирмено, секторно и
макроикономическо.
 Твърде интересна е картината в поведението на СБРЗ за клас „Ръководители”.
Нейното равнище е не само най-високо (с пъти в сравнение другите класове
професии), но и динамиката на нейното нарастване е в пъти по-интензивна,
особено за енергийния сектор. Или липсва каквато и да било тенденция на
пропорционалност и синхронизиране на нарастването на СБРЗ по класове
професии. Фактически се оказва, че основният тласък за интензивния растеж на
СБРЗ на различните равнища на агрегиране идва от изключително високия и
динамичния приръст на СБРЗ на клас „Ръководители” в сравнение с другите
класове професии.
Икономическата активност в бранша се реализира от търговски субекти, чиято
численост, независимо от наблюдаваните колебания в рамките на разглеждания период,
бележи силна динамика- от 1091 през 2010 година техният брой достига до 1698 през
2018 година.
Най-голям е броят и най-силна е динамиката в микро- предприятията с численост на
заетите от 0 до 9 лица. Техният брой от 989 през 2010 година достига максимума от
1661 през 2013 г. и до 1565 броя през 2018 година, което като тежест в общата
численост на предприятията в бранша достига относителен дял от 90.6% през 2010 г. до
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93.1% през 2013 г. и до 92.2% през 2018 г. Аналогична по интензивност е и динамиката
в групата на малките предприятия с численост от 10-19 заети лица. И в малките с
численост (20 до 49 заети лица), и в средните предприятия (50-249 заети лица) се
наблюдава, макар и минимално, нарастване на броя на предприятията.
При големите предприятия с численост на заетите от над 250 лица се отбелязва процес
на свиване- от 25 през 2010 г. до 19 през 2011 г. и 2013 г., съответно до 18 предприятия
през 2018 г.
Очертаната динамика в предприемаческата активност разкрива разнопосочни процеси
на организационно преструктуриране, белязано със силно разрастване на микро и,
малките предприятия. Процесите през последните две-три години генерират сигнали за
ново начало на оптимизиране на структурата на предприятията в зависимост от
числеността на заетите лица, но е трудно или рано да се прогнозира посоката на
развитие.
Своеобразният бум на предприемаческата активност в бранша, както се изтъкна по
друг повод, е в резултат на провежданите в глобален и национален мащаб екологични
политики и регулативни механизми в областта на енергийния сектор с цел насърчаване
на инвестициите в екологично чисти енергийни източници.
В резултат на описаните динамични и противоречиви процеси през 2018 година
структурата на ДМА по групи предприятия се позиционира в следните съотношения:
66.5% от ДМА са в големите предприятия при 64.3% през 2010 година; 24.9% в микро
предприятията при 22.4% през 2010 г.; 5.66% в малките предприятия при 2.8% през
2010 г.; 2.9% в средните предприятия при 10.7% през 2010 г.
Интензивната динамика и променящите се потоци на инвестициите в ДМА по
основните групи предприятия разкриват съществени процеси на престуктуриране в
бранша, а именно:
 Експанзия на инвестиционната активност в ДМА и в микро, и в големите
предприятия, с по-интензивна динамика в микропредприятията. Тези два
сегмента през 2018 година държат 91.4% от ДМА в бранша. При тази ситуация
едва ли ще бъде пресилено да се направи извода, че браншът по-скоро се
поляризира отколкото „диверсифицира” (едно модерно и актуално понятие за
сектора) по мащаби на предприемаческа активност, респективно и по правноорганизационен статус на търговските субекти.
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 Срив на средните предприятия. Сериозният спад на инвестициите в ДМА
рефлектира в същестевеното свиване на тежеста на средните предприятия.
Относителният им дял в ДМА от 10.7% през 2010 г. достига до 2.9% през 2018 г.
Този процес допълнен с аналогичния процеса на свиване и на заетостта разкрива
сериозни процеси на преструктуриране в енергийния сектор. Отчитайки и
процесите на динамизиране на инвестициите в ДМА в малките предприятия (2049 заети лица) може да се констатира, че протича процес на трансформиране на
средните в малки и микро предприятия.
При така очертаните процеси на структуриране и преструктуриране на бизнеса и
заетостта

се

очертава

интересен

организационно-

структурен

пейзаж

на

предприемаческата активност, който провокира въпроси и размисли върху тях. Новите
енергийни източници и обусловените от тях нови технологи правят възможно една
предприемаческа дейност в такъв респектиращ сектор, какъвто е „Производство и
разпределение

на

електрическа,

топлинна

енергия,

газообразни

горива”,

да

функционира с един- двама самонанети/наети лица, които имат технологичната
възможност да работя и дистанционно (он-лайн). Енергетиката е един от
индустриалните сектори, в които се реализират очакваните ефекти на преструктуриране
на затостта под въздействие на епохалните технологични промени. А за синдикатите
въпросите, които възникват са: доколко е целесъобразно и възможно да се реализира
организираното представителство на колективните трудови интереси на сегмента на
микро и малките предприятия и какви специфични форми и механизми на
организирано представителството на трудовите интересите биха били ефективни.
Динамиката в технологичната модернизация както в продуктивната, така и в
инженерната и управленската дейност силно амортизира професионалните знания и
умения. Всеизвестно е, че упражняването на трудова дейност на множество работни
места е сързана с непрекъснато подържане на професионалните квалификации и
компетентности. Ето защо договарянето на система за подържащо професионално
обучение чрез различни форми, диференцирани по професионален признак, вече е
неотложна необходимост. Този процес не може и не следва да се третира като
индивидуален интерес, отговорност и поведение, но и като корпоративен интерес, с не
по-малка отговорност. Вече се появяват изследвания, базирани на европейски
стратегии и директиви, продължаващато професионално обучение да се третира като
част от корпоративната социална отговорност. А обстотятелството, че и в БКТД, и в
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КТД на дружествата се акцентира на проблемите на професионалния подбор и
професионалната квалификация, означава, че се разбира и осмисля тяхната актуалност
и значимост от социалните партньори. Въпросът е да се постигнат договорености
между страните, които да предпоставят компексно и систематично решение на
продължаващото професионално обучение.
Секторният анализ на НФЕ- КНСБ на тема: „Анализ на социалния диалог и
колективното трудово договаряне в сектор „Енергетика- Производство и разпределение
на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” (реализиран по проект
BG05M9OP001-1.051-0003 на КНСБ) предоставя също ценна инфопрмация относно
изискванията за образование, квалификация и правоспособност за заемане на
длъжности и работни места в предприятията от икономическа дейност 35. Очертани са
и постигнатите договорености между синдикати и работодатели за осигуряване на
необходимата професионална квалификация и компетентности на работниците и
служителите. Така напр. програмите за професионално развитие на персонала в
дружествата включват учебни планове и мерки за първоначална подготовка, текущо
обучение на работното място, продължително обучение с откъсване от работа,
преквалификация за нови работни места, запознаване с новости в работата след
продължително отсъствие, проверка на знания и др.
Овладяват се съвременните предизвикателства и очавани промени, което обуславя
необходимостта от разкриване на възможности за разширяване на спектъра от
проблеми, предмет на управление на държавно и фирмено ниво. Например вече се
открояват опитите да се търсят решения на проблеми, свързани с образователното
равнище и професионалната квалификация на заетите в енергетиката. В тази връзка се
акцентира на необходимостта социалните партньори, страни по КТД в дружествата да
се ангажират с договорености за разработване и прилагане на концепции и програми за
професионален подбор и професионална кавалификация на дружествата. Правят се
опити като елемент на корпоративната социлна отговорност да се включва
задължението на работодателя да финасира и организира под различни форми обучение
за повишаване на професионалната квалификация на работниците и служителите.
Оценките на браншово ниво за тенденциите по отношение на персонала посочват, че
има задържане на нивото на персонала в предприятията/ организациите от сектора, с
изключение на свързания сегмент на доставка на твърди енергийни горива, където има
намаляване. Недостиг на персонал се наблюдава в сегментите с по-бързо навлизане на
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нови технологии и системи, което налага преквалификация или наемане на нов
персонал. Основната причина за освобождаване на персонал е намаляване използването
на твърди енергийни горива.
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III. S.W.O.T. АНАЛИЗ НА СЕКТОРА
1. Вътрешна среда
1.1. Силни страни
Дигиталните технологии ще играят все по -важна роля в управлението на енергията
чрез оптимизиране и подобряване видимостта на реакциите и управлението на
променливите в енергийната система. Ролята на операторите се променя. Ще се
изисква не само ефективното изпращане на енергия, но и определянето на изискваните
количества в реално време или реагирането на ситуации в реално време. Колкото
повече сте свързани, толкова повече знаете за всяка движеща се част/ входящи данни/
процес/ краен продукт чрез сензори и свързани измервателни устройства. Увеличава се
и способността за моделиране, прогнозиране и ефективно управление на системата.
Преминаването от наследени бизнес ценности към нови дигитални изисква значителна
промяна в нагласите и правилата, за да се създаде една изключително сложна и
динамична среда. Основната промяна ще е преходът от централизирана,
значително контролирана бюрократична енергийна база, към по-децентрализирана,
адаптивна и ангажирана с ресурсите група, където нарастващата мрежа от партниращи
си страни ще се само-организира в рамките на проектирана и контролирана система.
Преходът е от авторитарност и консолидация на ресурси към по-отворена среда за
сътрудничество, където конкуренцията си съдейства, а ресурсите и активите се
споделят или се признават за по-специализирани и адаптивни. Данните водят до поинтелигентни решения, които приближават енергията до крайната точка на
потребление чрез един по-индивидуализирани подход.
Съществуват различни ползи от приложението на дигитализацията в енергийния
сектор. Първо, цифровите данни и анализи могат да помогнат за постигане на поголяма ефективност в горенето в електроцентралите, по -ниски загуби в мрежите и
по-добро

проектиране

на

цялата

енергийна

система.

В

конвенционалните

електроцентрали повишаването на ефективността намалява количеството изразходвано
гориво и отделяния въглероден двуокис на единица продукция. Това може да стане
възможно чрез по-добра поддръжка и оптимизиране на сместа от гориво и въздух в
процеса на горене. В електрическите мрежи повишаването на ефективността може да
бъде постигнато чрез намаляване на степента на загуби при доставката на
електроенергия на потребителите, например чрез дистанционно наблюдение, което
позволява на оборудването да работи по- ефективно и по-близо до оптималните му
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условия, а потоците и присъсщите им недостатъци да бъдат по-добре управлявани от
мрежови оператори. В допълнение, загубите от кражба могат да бъдат идентифицирани
чрез мониторинг, активиран чрез интелигентно измерване. Данните и анализите могат
да подобрят планирането, както и проектирането на нови съоръжения по посока поголяма ефективност при по- ниски разходи. Инвестициите в нови електроцентрали и
електрически мрежи могат да бъдат по-добре координирани и стратегически
разположени, за да допълнят съществуващата инфраструктура и да задоволят
динамичните нужди на потребителите при минимални разходи. Второ, цифровите
данни могат да намалят честотата на непланирани прекъсвания чрез по- добро
наблюдение и прогнозна поддръжка, както и да ограничат продължителността на
принудителните прекъсвания чрез бързо идентифициране на точката на повреда. Това
намалява разходите и увеличава устойчивостта и надеждността на доставките. Трето, в
дългосрочен план една от най -важните потенциални ползи от дигитализацията в
електроенергийния сектор вероятно ще бъде възможността за удължаване на
експлоатационния живот на електроцентралите и мрежовите компоненти, чрез
подобрена поддръжка и намалено физическо натоварване на оборудването. По-дългият
живот би увеличил приходите на собствениците на активите, като същевременно би
намалил инвестиционните изисквания на електроенергийната система като цяло, а
оттук следва да се понижат цените за крайните потребители.
Всички енергийни източници са сравнително устойчиви, въпреки, че светът видимо се
„опитва“ да се декарбонизира, а зараждащите се нов технологии през 2020 г. стават
масови. Мащабът на съхранение на енергия (важен за водородни и азот базирани
иновации), в който има все повече технологични решения, е от решаващо значение за
балансирането на пазара на електроенергия, доминиран от периодична слънчева
енергия и вятър. Новото поколение кобалтови леки литиево-йонни батерии с никел
подкрепят тези процеси, както и индустриализирания пазар на електрически превозни
средства, в който Китай води производството5 и доминира във веригата на доставки.
Всяка четвърта продажба на леки автомобили в световен мащаб е електромобил, докато
автономните електромобили започват да налагат на масовия пазар.
Водородът се очертава като потенциално жизнеспособно решение за отопление на
жилищни и търговски помещения. Индустриалното улавяне и съхранение на въглерод
отваря перспективата за удължаване на живота на изкопаемите горива на пазари,
5

https://www.statista.com/statistics/270537/forecast-for-electric-car-production-in-selected-countries/
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където има достъп до подходящи резервоари за отработване на нефт или газ. Сред
нововъзникващите технологични горива са биометанът (газ с нулеви емисии) и
биогорива от водорасли (с ниски емисии).
1.2. Слаби страни
Множество субсидии за проекти в световен мащаб, обаче отиват и за подкрепа за
възобновяеми източници и за екологичен водород, без да се търси начин плавно да се
решават затрудненията на изкопаемите горива в енергоемките индустрии, включително
стоманата и цимент. Някои от тези производства, обаче печелят повече от
продажбата на въглеродни емисии, отколкото от реализирането на самата
продукцията. Това е добър модел, доколкото стимулира внедряването на технологии,
но в дългосрочен аспект, когато намалеят квотите, ще изисква намирането на още
повече технологични решения или пренасочване към друг бизнес.
С навлизането на цифрови решения се повишава уязвимостта на енергийната
система по конкретни направления. Възниква необходимостта от стабилна,
всеобхватна цифрова защита, намаляваща кибератаките или неблагоприятните ефекти
от геомагнитните бури. Трябва да се отдели внимание и на въпроса за поверителността
и притежаването на данни. И не на последно място трябва да се разработят мерки за
улесняване на прехода към нови работни модели и компетентностни модели.
Данни от различни анализи показват, че когато става въпрос за предизвикателства,
предотвратяващи успешната дигитална трансформация, то вътрешните бариери,
свързани с фирмената култура и служителите, са много по-често срещани отколкото
външните бариери като регулацията или индустриалните стандарти. Според мащабно
проучване6 сред енергийни експерти, липсата на цифрови умения и липсата на
дигитално мислене (вкл. липса на заинтересованост към процеса и нежелание за
промяна на начина на работа) са основните бариери пред дигитализацията,
включително за операторите на преносни системи, които посочват мисловните нагласи
като най -голямото предизвикателство. Работодателите са почти единодушни, че
обучението по дигитални умения е от съществено значение за организациите, като
първо по важност се класира обучението за боравене (изкуствен интелект и машинно
самообучение) и анализиране (статистически анализи и извличане на данни) на данни.

6

Изследване на DNV с 1919 енергийни експерти от цял свят в периода декември 2018- януари 2019 г.
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Операторите на преносни и разпределителни системи са в основата на успешното
циркулиране на енергията. Тяхната работа е от жизненоважно значение за постигане на
ефективната интеграция на променливите възобновяеми източници, като същевременно
се гарантира надеждността и безопасността на електроенергийната система. И все пак
индустрията за пренос и разпределение е изправена пред огромни смущения не само
заради притока на възобновяеми източници, но и заради промени в ценообразуването
на енергията, застаряваща инфраструктура и потребителско търсене. Работата на
системата става все по-сложна с огромно увеличение на обема на информацията, която
трябва да се обменя между участниците на пазара, чрез цифрови системи.
Дигитализацията в индустрията за пренос и разпределение се случва от дълъг период
от време- започвайки от модернизирането на аналоговите системи (автоматизиране на
мрежовите операции, появата на сензори и анализ на данни, за да се даде възможност за
интелигентно

управление

на

активи)

и

стигайки

до

днешните

усилия

за

децентрализация на генерираната енергия.
Индустрията за пренос и разпределение се е променила до неузнаваемост през
последните няколко години- цените са намалени, технологиите напредват, а мрежовите
оператори са предприели действия за подобряване на операциите; в същото време
тази индустрия се адаптира към голяма промяна както в моделите на
производство, така и в търсенето.
Въпреки че дигитализацията може да донесе много положителни ползи, тя може също
така да направи енергийните системи по-уязвими за кибератаки. Към днешна дата
прекъсванията, причинени на енергийните системи от кибератаки, са относително
малко на брой. Кибер атаките обаче стават все по-лесни и по-евтини за организиранеето защо държавите и компаниите трябва да бъдат добре подготвени. Изграждането на
устойчивост в цялата система зависи от това дали всички участници и заинтересовани
страни са наясно с рисковете. Цифровата устойчивост трябва да бъде включена в
научноизследователската и развойната дейност, както и да бъде вградена в
политическите и пазарните рамки. Други рискове, произтичащи от дигитализацията на
енергийната система, са свързани с поверителността и притежаването на данни за
потребителите (особено след като по -подробни данни се събират от нарастващ брой
свързани устройства и устройства). В същото време обобщените и анонимизирани
индивидуални данни за потреблението на енергия могат да подобрят разбирането на
енергийните системи, като профили на натоварване, и да помогнат за намаляване на
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разходите за отделните потребители. Политиците ще трябва да балансират опасенията
за поверителността към произтичащите ползи. Дигитализацията оказва влияние и
върху работните места и уменията в енергийния сектор, променяйки работните
модели и задачи. Това създава нови възможности за работа в някои области, като
същевременно заличава работни позиции в други.
Дигитализацията в енергетиката води до повишен риск от кибератаки, насочени както
към оперативната технология (компютрите, софтуера и мрежите, използвани за
контрол, наблюдение, управление и защита на системите за доставка на енергия), така и
към ИТ бизнес системите на енергийните компании (което води до административни
прекъсвания). Възможна е и появата на неумишлените кибер инциденти, свързани с
нарастващата сложност на системите, комбиниращи в себе си много слоеве ИКТ и
оперативни технологии. Така например актуализацията в един вид оборудване може да
причини неизправности в друго оборудване. Същевременно и интернет на нещата- или
свързването на милиони нови малки потребители и милиарди устройства в
електрическата система- може да доведе до кибер атаки. Така, ако има и едно
подозрително устройство в мрежата, това може да бъде слабо място за цялата система.
1.3. Възможности
Широкото използване на цифрови технологии може да намали производствените
разходи между 10% и 20%, включително чрез усъвършенствана обработка на
сеизмични данни, използването на сензори и подобреното моделиране на резервоарите.
Свързването на хардуера (т.е. нещата, които можем да видим, като слънчеви панели,
измервателни уреди, системи за съхранение на енергия, термостати, уреди и сградни
контролери) със софтуера на мрежата ще способства системната оптимизация.
Софтуерът позволява по-мащабен анализ на данните и изготвянето на нови
обобщителни доклади. Потребителят започва да управлява потреблението си на
енергия и може да продава излишъка от собствената енергийна система.
Дигитализацията

доближава

предприятията

до

крайния

потребител.

Чрез

познаването на мрежата и начина й на реагиране, то се изгражда по-интелигентна среда
и се подобряват взаимоотношенията между потребители и доставчици.
Дигитализацията в енергийния сектор е широкообхватно явление, включващо събиране
на цифрови данни за състоянието и ефективността на активите на електроенергийния
сектор, обработка на информацията чрез софтуерни платформи и генериране в реално
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време на анализи, въз основа на които могат да се вземат решения за промяна в
дейностите с оглед избягване на прекомерен стрес върху активите. Това от своя страна
води до подобрена ефективност на системата и по-ниски разходи. При производството
на електроенергия цифровите сензори могат да бъдат добавени към съществуващата
централа или включени в проектирането на нова такава. Сензорите предоставят
информация в реално време относно състоянието на различните компоненти на
електроцентралите (напр. отчитане на температурата), както и на входните (напр.
гориво, въздух или охлаждаща вода) и изходящите потоци на електричество или
емисии. В електрическите мрежи сензорите предоставят информация за състоянието на
преносните и разпределителните линии в различни точки (напр. температура,
напрежение или ток). Тази информация може да се съхранява или предава за
използване при управлението на мрежата. Сензорите могат също така да събират
допълнителна информация като например температурата на околната среда, което
може да позволи по-добро управление на електрическата система.
Експериментални проекти в градовете в Китай, Калифорния, Япония и Европа
демонстрират пътя към декарбонизацията чрез начина, по който се консумира енергия
и това е кратък поглед как ще изглежда светът през 2050 г. В тези градове
производствата и интелигентните домове показват как би могъл да се осъществява
пълен контрол върху консумацията на енергия и нейната ефективност.
Интелигентните системи свързват безжично машини във фабриките или уреди в дома и
контролират индустриалната или домашната атмосфера - готвене, отопление,
осветление - рентабилно, като избират кога да купуват електроенергия от мрежата,
да я продават или съхраняват. Електрическите системи в тези градове са
децентрализирани - разпределено производство, доминирано от възобновяеми
източници, поддържани от най-модерните технологии, като съхранение на
енергия и зареждане с електромобили. В тях газът все още е в производствен микс и
в резервния капацитет. Като цяло се правят огромни инвестиции в разпределението до
„последната миля“, за да се отговори на рязко нарастващото търсене на енергия.
Търсят се и решения за нова устойчивост на енергия и изкопаеми горива чрез
улавяне и преработване на въглерода в полезни продукти. Например Израел
използва въглерода за изработване на микротръби, чрез които се обезсолява морската
вода за питейни нужди.
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1.4. Заплахи
Голяма част от развиващите се страни ще разчитат на традиционните енергийни
източници, доколкото нарастващото търсене на енергия и електричество го изисква,
което ще раздели света по този критерии- евтини, но замърсяващи индустрии и
високотехнологични и субсидирани. От друга страна, много държави ще бъдат
принудени да се откажат от енергията, произвеждана чрез фосилни горива, което ще
доведе до социално напрежение. Очаква се гражданите да бъдат натоварени също с
такъв тип данъци (за въглеродни емисии), за изграждане на фондове за стимулиране на
декарбонизацията, което отново може да предизвика социално недоволство.
Дигитализацията в енергийния сектор се забавя по ред причини. Първо,
физическата среда прави промяната на енергийните операции изключително трудна.
Цифровите приложения трябва да бъдат включени или вградени в съществуващото
оборудване; издръжливостта на сензорите или оборудването за събиране на данни
трябва да се бори с много индивидуални и уникални предизвикателства. Разходите за
модернизиране на установено оборудване трябва да бъдат добре обосновани. Също
така промяната в установените правила изискват време, разбиране и участието на
множество страни, за да се оценят рисковете. Второ, необходимо е да се преодолее
нежеланието за поемане на рискове в енергийните компании. Дигитализацията дава
възможност за нов контрол върху разпоредбите за защита на човешкия живот и
физическото имущество. Рискът може да се оценява на база контролирани
експерименти- така може да се генерира стойност за бизнеса от гл.т. управлението на
средата. Трето, дигитализацията би се ускорила при отделяне на ресурс за внедряване
на цялостна фирмена система за планиране на ресурсите (ERP система). Планирането
на ресурсите на енергийното предприятие чрез проследяване, събиране и оценяване на
база от данни ще способства ефективното споделяне и разпространение на информация
в рамките на организацията, насочвайки я към подходящите точки за вземане на
решения. Трето, енергийният сектор до момента е воден главно от инжинери,
фокусирани върху физическата среда. Използването на друг вид инженерство (на
данни) би обогатило профила на предприятията и би спомогнало за адаптирането им
към променящите се пазари. Четвърто, енергийната система е изключително зависима
от взаимодействието между всички страни (вкл. с доставчиците); налагането на
прозрачност в отношенията по веригата може да не бъде прието от партньорите.
Решенията ще се взимат вече на основата на данни, а не на лична преценка. Рискът ще
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се определя количествено чрез сложни техники за моделиране, а решенията ще се
централизират, което ще доведе до промяна в начина на управление.
05.10.2021: сривът, причинен от "грешна конфигурация на рутерите, координиращи
трафика между сървърите", доведе до загуба от 6 милиарда долара за Марк
Зукърбърг. (това събитие тепърва ще се оценява с оглед потенциала повторение, но в
средата на критичната енергийна инфраструктура)
2. Външна среда
2.1. Силни страни
В бъдещата интелигентна енергийна система ще наблюдаваме, контролираме,
активираме и защитаваме енергийните доставки и употреба. Комуникационният слой
ще е стълбът на енергийната система и коренно ще променя връзката между
крайния потребител и системата. Усъвършенстваните измервателни уреди задействат
потенциала за активно реагиране на търсенето и способстват възникването на нови
услуги за потребителя на енергия. Участието на клиентите във всички етапи от
развитието и разширяването на енергийната система се благоприятства от цифрови
инструменти, вариращи от географски системи за участие до уеб портали и социални
медии. Прилагането към системата на индустриален интернет на нещата (IoT), големи
данни, блокчейн и цифровата технология на „близнаците“ променят нейното планиране
и работа, и трансформират енергийния пазар.
Дигитализацията създава възможност за общуване с енергийния клиент- стремежът
за предоставяне на услуги по цифров път ще рационализира и направи по-прозрачни
отношенията

между

доставчиците

и

потребителите

на

енергия.

Дигитално

ангажираните потребители обикновено имат по- високи нива на доверие и
удовлетвореност от своя доставчик на енергия в сравнение с потребителите, които не
използват цифрови канали, а и също така са по-склонни да придобиват нови услуги или
да приемат препоръки, насочени към енергийна ефективност.
Дигитализацията позволява на по -голям брой потребители на електроенергия да
реагират гъвкаво- механизъм, известен като „отговор на търсенето“. Целта е да се
поддържа сигурността на доставките при най- ниска цена. Дигиталната свързаност
позволява непрекъснато наблюдение на уредите и оборудването в мрежата.
Информацията се събира и след това се използва за оформяне на търсенето, за да се
съчетае оптимално с наличното предлагане. В часовете, когато доставките са оскъдни
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или електрическите мрежи са претоварени, свързаните устройства, като интелигентни
електрически нагреватели и климатици, промишлени котли и умни домакински уреди,
могат да се изключват или да работят автоматично при по- ниско натоварване. Тези
свързани устройства могат да намалят или да изместят потреблението към периоди от
време, когато има изобилие в предлагането на електроенергия (напр. има слънце/вятър
или няма технически проблеми с електрическата мрежа). Новите цифрови технологии
позволяват това да се случи по начин, който не засяга комфорта на потребителя.
Крайният потребител обикновено се компенсира за прекъсването на услугата чрез
ценови стимул. Т.нар. „отговор на търсенето“ се прилага в някои региони от години, но
остава ограничен по мащаб и до голяма степен ограничен до големите промишлени
потребители.
Електроенергийният сектор става все по -децентрализиран с увеличаването на
разпределените енергийни ресурси, свързани директно към местните разпределителни
мрежи. Дигитализацията позволява на клиентите (в повечето случаи чрез агрегиране)
да станат по-активни в адаптирането/ използването/ съхранението на собственото
производство
фотоволтаична

на

електроенергия

инсталация).

(до

голяма

Нарастването

на

степен

идващо

маломащабното

от

слънчева

разпределено

производство позволява на потребителите избора дали да закупуват електричество от
търговец на дребно или сами да произвеждат част от него. Тъй като разходите за
слънчеви фотоволтаични инсталации и батерии продължават да намаляват и делът на
потребителите, участващи в т.нар. „отговор на търсенето“, нараства, то обемите на
собствено произведената и съхранявана енергия могат да се увеличат. Изтеглянето и
инжектирането на електричество от и в мрежата може активно да се управлява с
помощта на новата цифрова технология. Това може да промени изцяло начина, по
който функционира доставянето на електроенергия. С нарастването на маломашабното
разпределено производство, електричеството, генерирано и разпределено през мрежата,
ще намалее в резултат на по-ниското нетно потребление, което потенциално ще намали
и приходите, получавани от традиционните комунални услуги и мрежовите оператори.
Това от своя страна може да ограничи способността да се инвестира в поддържане или
надграждане на инфраструктурата или да генерира изкривявания, при които
потребителите, изцяло разчитащи на мрежата, в крайна сметка ще субсидират
потребителите, които вземат по- малко енергия от мрежата, но все още се нуждаят от
мрежовата инфраструктура. До известна степен намаляването на потреблението на
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електроенергия в мрежата може да се компенсира, но ще са необходими мащабни
регулаторни промени. При по- зрелите пазари внедряването на подобнби микро мрежи
може да генерира ползи за местната общност: увеличаване на количеството
възобновяема енергия, генерирана, търгувана и разпределена в рамките на общността;
разработване на свързана мрежа от разпределени енергийни ресурси, която ще подобри
общата устойчивост и ефективност на мрежата; създаване на финансови стимули и
бизнес модели, които да насърчават инвестициите на общността във възобновяеми
източници и енергийна ефективност.
2.2. Слаби страни
Според мащабно световно изследване7 предприятията все още са резервирани да
споделят данни с общата публика или помежду си. Като предотвратява споделянето на
данни, енергийната индустрия ограничава достъпа до нови участници на пазара, които
могат да предложат решения и да добавят стойност към съществуващите данни.
Готовността за споделяне на данни все пак нараства, ако става въпрос за одобрени
трети страни и регулаторни органи.
Изграждането на разпределими енергийни ресурси, като например домакински
слънчеви панели и местно производство на енергия, ще се нуждае от съхранение и от
много адаптивна електрическа преносна мрежа, където излишъкът от електроенергия
може да се подава в мрежата. Тези нови източници на захранване с електроенергия ще
трябва да внедрят нов набор от цифрови инструменти, за да способстват търговията с
електроенергия от типа „peer-to-peer“ и да проектират гъвкавост за приемане на
електроенергия в местните общности, свеждайки до минимум разходите или загубите
на пренос.
Огромният потенциал на дигитализация в енергетиката е способността да се разрушат
границите между потребителите, доставчиците, производителите и доставчиците
на услуги. Необходимо е да се увеличи гъвкавостта и да се търси интеграция в цялата
система. Свързването позволява наблюдение, обобщаване и контрол; то ще продължи
да заличава разликите по отношение на „кой какво, как и защо“ между доставчици и
потребители, ще развива местните пазари за търговия и ще изгражда много различна
мрежа и набор от услуги.

7

Изследване на DNV с 1919 енергийни експерти от цял свят в периода декември 2018- януари 2019 г.
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2.3. Възможности
Основните ползи от дигитализацията се очаква да се генерират с приемането на
цифрова

система

за

управление

на

електроенергията.

Бизнес

моделът

в

електроенергийния сектор ще се измени в няколко посоки. Първо, заражда се
възможността за „интелигентен отговор на търсенето“. Търсенето и предлагането ще
са по -добре съчетани- крайният клиент ще е активен участник, ще черпи необходимото
количество енергия от мрежата или дори ще генерира такова, за да балансира пиковете
в търсенето. Второ, целият въпрос за интегриране на различни системи за производство
на енергия (възобновяеми източници и традиционно производство на електроенергия)
се нуждае от синхронизиране на търсенето на енергия. Чрез една всеобхватна цифрова
система за управление, то променящата се среда, разходите и нуждите ще бъдат поефективно и ефикасно посрещнати. Трето, нарастващата енергийна система, в т.ч.
слънчеви панели, възможности за съхранение и добавяне на батерии, ще предоставя
повече възможности за избор на производител на енергия. Домакинствата ще могат
да продадат излишъка обратно в мрежата, но и ще могат да искат енергия от повече
местни складови бази. Развитието на подобен пазар ще изисква дигитализацията да
бъде централизирана като процес, така че плащанията, търговията и мониторингът да
могат да се извършват безпроблемно.
Съобразявайки търсенето с нуждите на цялостната система в реално време,
дигитализацията

отваря

възможността

за

милиони

потребители,

както

и

производители, да продават електроенергия или да предоставят ценни услуги в
мрежата. Свързаността позволява мониторинга, агрегирането и контрола на голям брой
отделни енергопроизводители и части от консумиращо оборудване. С напредването на
дигитализацията може да се появи силно взаимосвързана система, която да размие
границите между традиционните доставчици и потребители, да увеличи възможностите
за по- локална търговия с енергия и мрежови услуги. Тъй като тази физическа
инфраструктура се развива и ролите на заинтересованите страни се променят,
централизираните мрежи и собствениците и операторите на преносни мрежи ще
продължат да бъдат гръбнака, който балансира цялостната електрическа система.
2.4. Заплахи
Нарастващото използване на цифрови технологии в енергийния сектор повдига
въпроси относно поверителността и собствеността на данните. Интелигентните
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мрежи разчитат на огромни количества данни за потреблението на електроенергия в
реално време- в случая интелигентните домакински уреди предоставят записи на
събития за лично потребление на енергия. От критично значение е да се потърси
отговор на въпросите колко информация ще се споделя с доставчиците на услуги, как
ще бъде защитена поверителността, кой притежава този тип специфични за
потребителя данни (клиентът/потребителят, който ги генерира, или доставчикът на
услуги, който ги събира) и кой може да ги използва и за какви цели.
Съставянето на платформа за Интернет на енергията и за постигане на инвестиционна
възвращаемост от дигитализацията изисква няколко стъпки. Първо, трябва да се
цифровизира всяка точка, която може да предостави ценни данни в реално време.
Второ, следва да се вградят същите цифрови възможности в подстанциите на мрежата.
Това дава възможности за управление на мощността и непрекъснатостта в системата.
Трето, трябва да се изградят връзки (извън връзката само между две точки), които да
трансформират системата в динамична среда на данни.
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IV.

ПРЕГЛЕД

НА

ДОСЕГАШНИТЕ

ДЕЙНОСТИ

С

ДИГИТАЛНИ

ТЕХНОЛОГИИ В СЕКТОРА
Технологичните иновации, въвеждането на енергия от възобновяеми източници, новите
енергийни разпоредби и променящото се поведение на потребителите водят до
мегатрендовете, които вече оформят бъдещето на енергийните политики. В днешния
свят разбирането на взаимозависимостите на възможностите и рисковете, свързани с
тези фактори и осъзнаването на това как те биха могли да повлияят на отделните
страни, води до правилни стратегически решения. Ключовите мегатрендове за сектора
са: декарбонизация, зелена енергия от възобновяеми източници и добив чрез
водород; запазване на енергетиката от фосилни и изкопаеми горива чрез
технологии за улавяне на въглероден диоксид; навлизане на новите дигитални
технологии и тесния изкуствен интелект в сектора. За основни източници във
формулирането на трендовете са избирани стратегически документи на НАТО,
Националната агенция за разузнаване на САЩ, стратегически (доколкото са публични)
документи на Русия, разработки на Световния икономически форум и консултантски
компании. Мегатрендовете подчертават развитие на глобално ниво, което рефлектира
на национално ниво, след като е пречупено през националните политики и са
съобразени с историческите дадености.
Мегатренд 1: Енергията от възобновями източници се увеличава
Възобновяемата енергия отново излиза на преден план, тъй като през последните
няколко години опасенията за глобалното затопляне нараства при наблюдаваните все
по-чести климатични бедствия. Възобновяемите енергийни източници са част от
технологичния прогрес и намаляването на разходите, като по този начин стават все поконкурентни на изкопаемите горива, особено за производството на електроенергия.
Глобалните средно претеглени разходи за електроенергия, добивана от слънчева
фотоволтаична (PV) и вятърна мощност са спаднали съответно със 77% и 35% между
2010 и 2018 г . Глобалното производство на електроенергия от възобновяеми енергийни
източници също нараства със 7% през 2018 г. По - голямата част от растежа е
регистриран в Китай , който представляват близо 37% от растежа на ветровете в морето
и 44% от увеличението на слънчевата фотоволтаична енергия . Значителният напредък
при внедряването на възобновяема енергия обаче остава концентриран в сектора на
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електроенергията. Делът на възобновяемите енергийни източници в транспортния и
отоплителния сектор все още е ограничен, въпреки че показва умерен растеж.
Търсенето на възобновяема енергия се очаква да се увеличи в световен мащаб с 64%
между 2018 и 2030 г., от 1391 млн.т. петролен еквивалент до 2287 за същия период.
Делът й в общото крайно потребление също ще се увеличи от 10% на 14%. (пак там).
Използването на възобновяеми източници вероятно ще отбележи най - бързия растеж в
сектора за производство на електроенергия. Въпреки че хидроенергията ще остане
основният използван източник, по -голямата част от растежа ще дойде от слънчевите
фотоволтаици и вятъра и в по - малка степен от геотермалните и концентрирани
слънчеви панели.
Ако прогнозите показват, че свързаните с енергията емисии на въглероден диоксид
(CO2) в напредналите страни намаляват съвкупно с 3,6 Gt до 2050 г., за развиващите се
страни, особено в Азия, те се очаква да се увеличат. Тези общи тенденции на CO2 обаче
маскират значителни разлики между отделните сектори и технологии.
В краткосрочен план възобновяемата енергия е най-устойчивият енергиен източник по
време на пандемията COVID-19. Според МАЕ8 глобалното търсене на енергия от
възобновяеми източници се очаква да се e увеличила с 1% през 2020 г., както и нейното
производство с почти 5%, въпреки прекъсванията във веригата на доставки в резултат
на пандемията в няколко ключови региони. Темповете на добавяне на нови
възобновяеми мощности обаче могат да бъдат забавени в зависимост от това дали
пакетите за икономически стимули ще включват компонент от възобновяема енергия.
Парижкото споразумение от 2015 г. и нарастващата загриженост относно необратимите
последици от изменението на климата поставят декарбонизацията на енергийния сектор
и борбата с изменението на климата в челните редици на международните дебати. Все
по- строги емисионни стандарти са въведени в някои европейски страни, което
предизвика важни технологични иновации, като например в транспортния сектор с
електрически превозни средства. Освен това натискът от страна на потребителите,
инвеститорите и регулаторите е накарал компаниите, особено в Европа, да отделят
повече време и ресурси за намаляване на въздействието си върху околната среда 9. В
краткосрочен план спадът в търсенето на енергия през първото тримесечие на 2020 г.
доведе до сериозен спад в глобалните емисии на CO2, надхвърлящ всички предишни
8
9

https://www.oecd-ilibrary.org/energy/world-energy-outlook-2019_caf32f3b-en
https://www.eni.com/en-IT/low-carbon/sustainable-consumption.html
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спадове. Те са намалени с почти 8% през 2020 г. в сравнение с 2019 г. Отчетеният спад
е по- скоро непосредствен резултат от екзогенен шок, който има сериозни последици за
здравето и икономическата активност на индивидите, какъвто беше Ковид 1910.
Императивът на индустриализацията, урбанизацията и икономическото развитие
в развиващите се региони ще продължи да води до по- голямо търсене на енергия,
което вероятно ще бъде удовлетворено в различна степен от изкопаеми горива. За
страните от Източна Европа като България например, това би означавало голямо
преструктуриране на сектора и загуба на много работни места.
Очаква се глобалното търсене на природен газ да расте повече от два пъти по- бързо от
търсенето на петрол и да достигне 4 720 млрд. кубически метра през 2030 г.11, което е
ниво с почти 20% по -високо от днешното. Това е в ярък контраст с нарастването на
търсенето на петрол (9%) и въглища (1%) през същия период.
За разлика от търсенето на петрол, което е ограничено до транспортния и
нефтохимическия сектор, търсенето на природен газ обхваща по- широки сектори на
икономиката. Промишлеността представлява почти половината от прогнозирания ръст
на потреблението на природен газ, благодарение на увеличеното му използване в
производството на стомана и нефтохимия в производството. В сектора на
електроенергията търсенето на природен газ се движи от развиващите се икономики,
заради силния ръст на нуждите от електроенергия там. Нарастването на търсенето на
газ ще се ръководи от азиатските страни, по-специално Китай, които биха могли да
отбележат 89% ръст между 2018 и 2030 г., както и от Африка (40%), докато то се
очаква да намалее в ЕС (-8%) .
Що се отнася до производството на природен газ, той се очаква да нарасне с 20%
между 2018 и 2030 г. Растежът ще се ръководи главно от САЩ, чието производство
може да се увеличи с 29% до 2030 г., като по този начин надхвърля растежа на
производството в Близкия изток. Еволюцията на производството на газ обаче ще
премине през две отличителни фази. Първата фаза се простира до 2025 г., където почти
70% от растежа на производството вероятнo ще дойде от нетрадиционни източници,
главно от шистов газ. САЩ ще са отговорни за близо 40% от растежа. През втората
фаза, от 2025- 2040 г., вероятно ще се наблюдава промяна в инерцията обратно към
конвенционалния природен газ, с ускоряване на растежа на производството в Близкия
10

https://www.policycenter.ma/opinion/energy-markets-amid-covid-19-pandemic-what-do-we-know-sofar#.YT372dMzYc_
11
https://yearbook.enerdata.net/natural-gas/world-natural-gas-production-statistics.html
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изток и няколко нововъзникващи износители в Африка на юг от Сахара 12. В
краткосрочен план природният газ е бил по-малко изложен на срива в търсенето на
транспортни горива на фона на кризата COVID-19. Следователно спадът в световното
търсене на природен газ е по -малък от този на петрола.
Мегатренд 2: Обещаващи перспективи за децентрализация и дигитализация на
електроенергията
Децентрализацията на енергията, особено в сектора на електроенергията, ще се засили
през следващото десетилетие, особено в региони, които все още нямат достъп до
електричество, като Африка. Този мегатренд ще бъде стимулиран от няколко фактора:
(1) спадащите разходи за технологии за възобновяема енергия, които са важен
компонент на разпределените мрежи; (2) появата на нови технологии за ефективно
управление на разпределените мрежи; и (3) фактът, че децентрализираните системи в
някои случаи са по-рентабилни от централизираните мрежи, особено в райони с ниска
гъстота на населението. Следователно тенденцията за следващото десетилетие е да
се замени системното прибягване до централизираните мрежи с децентрализация,
когато това е рентабилно, като в същото време се разработят технологии за
управление на разпределителни мрежи. Този сценарий подчертава решаващата роля
на геопространствения анализ, за да се определят зоните, които са най-подходящи за
децентрализирани решения извън мрежата, като същевременно се разширява основната
мрежа.
Природният газ отдавна представлява важен източник на гъвкавост в много региони, но
ще са необходими други алтернативи. Батериите например могат да осигурят гъвкавост
за бърза реакция и да допринесат за баланса на електрическата мрежа. Те могат да
позволят електричеството, генерирано от възобновяеми източници, да се съхранява и
подава в мрежата в друг момент, когато системните нужди са по- големи. През
следващите 10 години съхранението чрез батерията се очаква да бъде най- бързо
нарастващият

източник

на

гъвкавост

на

електроенергийната

система,

благодарение на икономиите от мащаба и подобренията в технологиите. Разходите
за съхранение чрез батерии ще се намалят почти наполовина до 2030 г., падайки от 400
Щ. д./kwh за четиричасова система за съхранение до малко над 200 Щ. д./kwh.
12

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/el
cano_in/zonas_in/ari103-2020-berahab-global-trends-energy-sector-and-implication-on-energy-security-innatos-southern-neighbourhood
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Първенци във внедряването на хранилища за батерии ще бъдат Индия, Китай и САЩ
(пак там).
В допълнение към батериите се появиха и други източници като водородът. Тази
технология превръща електроенергията в неутрално въглеродни синтетични горива,
които могат да се използват в други сектори или да се съхраняват до необходимост за
ползване. Ще са необходими допълнителни инвестиции, за да се постигне по-голям
технологичен напредък, който би направил тези технологии по-рентабилни. Проблемът
на водород базираната енергия е в съхранението- трябва да се компресира под голямо
налягане, което може да доведе до 40% загуби; ако за източник се ползват
поевтиняващи

фотоволтаици,

геотермална

енергия

или

вятър,

то

опитът

е

икономически обоснован. В световен мащаб Африка има голям потенциал за
производство на водород.
Мегатренд 3: Дигитализация- навлизане на големи бази данни, тесен изкуствен
интелект, Енергията като услуга, блокчейн технологиите, Интернет на нещата и
3Д принтиране.
Дигитализацията

има

потенциал

да

увеличи

свързаността,

ефективността

и

надеждността на енергийните системи. Изкуственият интелект например може да даде
възможност на дигиталните енергийни системи да управляват дистанционно търсенето
на електроенергия. Това вече е така в някои африкански страни, където слънчевите
домашни системи се наблюдават дистанционно от доставчици на енергия, за да
доставят електроенергия в точното време, на правилното място и на най - ниска цена,
след като бъде направено доказателство за плащане.13
Дигитализация и използване на големи данни за анализи и прогнози
Цифровите данни и анализи могат да намалят разходите за експлоатация и управление,
като позволят прогнозна поддръжка, което може да намали разходите за собственика на
централи и мрежи и в крайна сметка цената на електроенергията за крайните
потребители. През периода до 2040 г. 5% намаление на разходите за експлоатация и
управление, постигнато чрез дигитализация, може да спести на компаниите и на
потребителите средно близо 20 милиарда щатски долара годишно. Данните и

13

Berahab, R. 2020. How are Innovative Financing Approaches Contributing to Wider Electricity Access in
Kenya? Policy Paper, nr 20/09, Policy Center for the New South.
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анализите, постигнати чрез тях могат да помогнат за постигане на по- голяма
ефективност чрез подобрено планиране на горенето в електроцентрали и пониски загуби в мрежите, както и по- добро изграждане на проекти в цялата
енергийна система. В електрическите мрежи повишаването на ефективността може да
бъде постигнато и чрез намаляване на степента на загуби при доставката на
електроенергия на потребителите, например чрез дистанционно наблюдение, което
позволява на оборудването да работи по- добре и по- близо до оптималните му условия.
Цифровите данни и анализ също могат да намалят честотата на непланирани
прекъсвания чрез по -добро наблюдение и прогнозна поддръжка, както и да
ограничат продължителността на престоя не екипите чрез бързо идентифициране
на точката на повреда. В дългосрочен план една от най- важните потенциални ползи
от дигитализацията в електроенергийния сектор вероятно ще бъде възможността за
удължаване на експлоатационния живот на електроцентралите

и

мрежовите

компоненти, чрез подобрена поддръжка и намалено физическо натоварване на
оборудването. Например, ако експлоатационният живот на всички енергийни активи в
света бъде удължен с пет години, кумулативните инвестиции от близо 1,3 трилиона
щатски долара могат да бъдат отложени през 2016-40 г. Средно инвестициите в
електроцентрали ще бъдат намалени с 34 млрд. USD годишно, а тези в мрежи с 20
млрд. USD годишно14.
Тесен Изкуствен интелект (ИИ) в енергийната индустрия15
Данните от проучвания показват, че изкуственият интелект се превръща в ключов
фактор за сложна, нова и свързана с данни енергийна индустрия. Типичните области на
приложение са: търговия с електроенергия, интелигентни мрежи или секторно
свързване на електричество, топлина и транспорт. ИИ помага да се направи
енергийната индустрия по - ефективна и сигурна чрез анализиране и оценка на обемите
от данни.
ИИ присъства в областта на интелигентните мрежи на потребители и генератори на
електроенергия.

С

нарастващата

децентрализация

и

дигитализация

на

електропреносната мрежа става все по- трудно да се управлява големия брой участници
в мрежата и да се поддържа баланс в нея. Това изисква оценка и анализ на поток от

14
15

Digitalization and Energy.2017. https://www.iea.org/reports/digitalisation-and-energy
https://www.next-kraftwerke.com/knowledge/artificial-intelligence
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данни. Изкуственият интелект помага за обработката на тези данни възможно найбързо и ефективно.
Изкуственият интелект в търговията с електроенергия води до подобряване на
прогнозите. С ИИ е по- лесно да се оценява систематично голямото количество данни
в търговията с електроенергия, както и съпътстващи метеорологични или исторически
данни. По- добрите прогнози също увеличават стабилността на мрежата и по този
начин осигуряват нейната сигурност. Особено в областта на прогнозите, ИИ улеснява и
ускорява интеграцията на възобновяеми източници. Tilt Renewables e стартираща
компания в тази област16. Някои алгоритми на ИИ вече са достатъчно интелигентни, че
могат да търгуват сами17. Това е т.нар. алгоритмична търговия. Към този тип
търговия се добавя и блокчейн технологиите с т.нар. умни договори. ИИ също
може

автоматично

да

„наблюдава“

и

анализира

търговията

на

пазара

на

електроенергия. Това дава възможност за по- бързо и конкретно откриване и
предотвратяване на отклонения от нормата, като злоупотреба с пазарна власт на
монополите.
Търговията с енергия преминава към изкуствен интелект, за да подобри вече
съществуващите алгоритмични (алго) системи за търговия. Системите Algo, приети от
финансовите пазари, се използват все по- често на пазарите на електроенергия в реално
време, като помагат за намиране на печалба в бързите ценови движения на
пазарите, които са доминирани от силно променливи възобновяеми енергийни
източници (като тези в Европа). С използването на невронни мрежи за захранване на
ИИ решения, тези системи стават все по- интелигентни - консумират повече точки от
данни и вземат решения не само на движението на цените, но и на широк спектър от
информация, включително микро метеорологични условия, данни за потреблението на
ниво метър и потенциално дори информация, получена от публикации в социалните
медии като Twitter.
Изкуственият интелект намира приложение и във виртуалната електроцентралагенерират се все по- точни прогнози, но и се координират действията на различни
участници с външната среда. В основата на анализите влизат данни на живо,
исторически данни, данни от центрове за търговия с електроенергия и прогнози за
16

https://reneweconomy.com.au/schwarzenegger-backed-start-up-helps-australia-wind-farms-duck-negativeprices-64960/
17
https://www.altenergymag.com/article/2021/03/the-benefits-of-artificial-intelligence-for-energycompanies/34656

41

времето. След това моделът се тества в реална централа. Ползите от използването на
ИИ във виртуалната електроцентрала включват: по-интелигентно управление на
енергията в системата, вкл. чрез използването и зареждането на активите през
определени часове на деня (намалявайки зависимостта от енергия от електроцентрали);
контрол върху изкупните цени на енергията чрез планиране на нейното съхранение и
разпределение.
Изкуственият интелект навлиза и в домакинствата. В „умния“ дом мрежовите
устройства реагират на цените на пазара на електроенергия и се адаптират към
моделите на използване на домакинствата, за да спестят електроенергия и да
намалят разходите. Един пример са интелигентните мрежови климатични
системи. Те реагират на цените на пазара на електроенергия, като увеличават
консумацията, когато електричеството е изобилно и евтино. Чрез анализиране на
потребителски

данни

те

могат

също

да

включват

информация

за

предпочитанията на потребителите и времевите прозорци в своите изчисления.
Производителите на нефт и газ все повече използват данните, които генерират като
страничен продукт от своите операции, за да идентифицират по-добре възможностите
за проучване и да оптимизират производството си. Чрез изкуствен интелект,
включително машинно обучение, се цели оптимално локализиране на кладенци,
моделиране на проекти на кладенци и намаляване на времето и разходите за сондиране.
Енергията като услуга (Еnergy as a service-EaaS платформи)
Подходът EaaS измества фокуса от централизираното производство на енергия и
продажбата му на пасивни потребители към управлението на енергийните активи и
услуги спрямо клиента. Комбинирайки ресурсите на клиента в голяма „интелигентна
енергийна общност“, доставчиците на EaaS могат да обединят пазарите, да предложат
предвидимо балансиране на натоварването и да надстроят мрежата по различни
начини. Поради необходимата физическа, цифрова и комуникационна инфраструктура,
широк кръг играчи могат да се възползват от EaaS. Големите компании за промишлено
оборудване и фирми за електроенергия вече разработват предложения за подобни
платформи, успоредно с телекомуникационните, нефтените, газовите компании,
разработчици и стартиращи фирми с възобновяема енергия.
Блокчейн приложения в енергетиката и електрическата енергия18 19
18
19

https://www.encyclopedie-energie.org/en/blockchain-uses-applications-energy-sector/
https://consensys.net/blockchain-use-cases/energy-and-sustainability/
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Компаниите, които искат да внедрят блокчейн технологията в електроразпределението
на едро, се фокусират върху свързването на крайните потребители с мрежата.
Технологиите на блокчейн, комбинирани с Интернет на нещата устройства, позволяват
на потребителите да търгуват и купуват енергия директно от мрежата, а не от
търговците на дребно. Допълването на търговците на дребно с платформа, базирана
на блокчейн, има потенциал да намали потребителските сметки с около 40%. Чрез
свързване на потребителите директно към мрежата, блокчейнът позволява на
потребителите да купуват енергия от мрежата на цена, която желаят (все пак в рамките
на търговските ставки). Резултатът е по- справедлив и стабилен енергиен пазар с пониски разходи за електроенергия.
Докато разпределението на енергия на едро е основно приложение за много компании,
това не е фокусът на всички енергийни фирми. Доклад „Blockchain In Energy“ на Wood
Makenzie20 показва, че 59% от енергийните проекти за блокчейн изграждат енергийни
пазари „peer-to-peer“. Енергийният пазар „peer-to-peer“ е споделена мрежа от лица,
които търгуват и купуват излишна енергия от други участници. Тези енергийни пазари
са от полза за физическите потребители, тъй като намаляват контрола от страна на
централните органи, като например организации на едро.
Хората, които произвеждат собствена енергия, ще имат възможност да я търгуват със
своите съседи и съграждани и пр. Базираната в Австралия компания Power Ledger е
свързала

различни

общности

помежду

си,

за

да

създаде

„микрорешетки“

(микрогридове). Микрорешетките са група от взаимосвързани товари и разпределени
енергийни ресурси. Понастоящем микрорешетките съществуват като слой върху
националната мрежа; теоретично обаче те могат да бъдат отделни и самостоятелни.
Индустрията за търговия с газ и енергия е друга сфера на потенциални пробиви
чрез използването на блокчейн технология. Компаниите са инвестирали милиони в
изграждането на собствени платформи за търговия, съобразени с уникалната индустрия
за търговия с енергия. За поддържането, актуализирането и защитата на тези системи са
необходими значителни разходи. Търговията с газ и енергия изисква поддържане на
масивен архив, в който се записват сделките и цените на суровините в определени
моменти от времето. Прилагането на блокчейн технология за търговия с газ и
енергия би било по- евтино и по- ефективно от съществуващите собствени
системи. Неизменяемостта, сигурността и непосредствеността могат да бъдат
20
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програмирани във блокчейна, премахвайки бавната адаптивност на широкомащабните
патентовани системи.
Интернет на нещата
Съвременни технологии като интернет на нещата (IoT) предлагат широк брой
приложения в енергийния сектор, т.е. в енергоснабдяването, разпространението и
търсенето. IoT намират приложение в енергийните системи като цяло и поспециално в контекста на интелигентните мрежи, включително облачни
изчисления и различни платформи за анализ на данни. IoT използва сензори и
комуникационни технологии за откриване и предаване на данни в реално време, което
позволява бързи изчисления и оптимално вземане на решения. Освен това IoT може да
помогне на енергийния сектор за трансформиране от централизирана в разпределена,
интелигентна и интегрирана енергийна система. Това е ключово изискване при
внедряването на местни, разпределени ВЕИ, като вятърна и слънчева енергия.
Системите, базирани на IoT, автоматизират, интегрират и управляват процесите чрез
сензори и комуникационни технологии.
Чрез IoT се разработва и концепцията за Интернет на енергетиката. Интернет на
енергията (накратко IoE) е внедряването на технологията Internet of Things (IoT) в
разпределени енергийни системи за оптимизиране на ефективността на енергийната
инфраструктура и намаляване на загубите.
Проблемът с разхищението на енергия е особено очевиден в индустрията за
възобновяема енергия. Например през 2016 г. Китай губи достатъчно енергия, за да
захрани целия град Пекин за цяла година. IoE помага на страните да управляват своите
нужди от енергия, като дава възможност на електроцентралите да произвеждат повече
електроенергия в пиковите часове и по- малко, когато изискванията за потребление са
ниски. Широкото разпространение на тази технология би могло да попречи на страните
да претърпят прекъсвания на електрозахранването в бъдеще. Базираната във
Великобритания компания за комунални услуги National Grid заяви, че между 30% 50% от колебанията в мрежата могат да бъдат решени от домакинствата и бизнеса, като
коригират търсенето си в пиково време.
„IoE“ изглежда само като тенденция в момента, но се превръща в нарастващ пазар.
Световният енергиен съвет21 описва напредъка в енергийния софтуер заедно със
слънчевата енергия като най - големите промени в енергетиката на 21 век и пазарът на
21
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дигитални услуги само в сектора на възобновяемата енергия ще си струва c. 89 млрд.
долара до 2030 г.
3Д принтери22
Чрез 3Д принтиране може да се произведе оборудване, което включва технологии за
производство на електроенергия като вятърни турбини и слънчеви панели, както и друг
хардуер за преобразуване като батерии и генератори.
3Д принтирането е ключът към по - бързото изграждане на прототипи, но и към
провеждането на по- надеждни тестове на оборудване. Този по- бърз подход към
прототипирането може да помогне за усъвършенстване на енергийните проекти побързо, по- евтино и по този начин да намали времето за пускане на пазара. Слънчевите
панели могат например да бъдат произведени с много по- висока точност, отколкото
при други процеси, което от своя страна намалява скъпите материални отпадъци.
Според MIT (Масачузетски технологичен институт) тези спестявания могат да
помогнат за намаляване на разходите за производство на слънчеви панели с 50%. Ако
прецизността на адитивното производство прави слънчевите клетки по- достъпни, това
също ги прави 20% по- ефективни при използване на слънчевата енергия, отколкото
обикновените слънчеви панели.
Благодарение на 3Д принтирането:
 могат да се произвежда необходимите резервни части от инфраструктурата на
място;
 се проявява свобода на дизайна- с този потенциал устройствата могат да бъдат
съобразени специално с нуждите на всеки енергиен проект;
 се подобрява визуализацията на енергийни проекти- компании като Shell вече
прибягват до адитивно производство, за да направят ефективни мащабни
прототипи;
 3D печат на вятърни турбини;
 Изработка на слънчеви клетки с Обемен 3Д принтиране
 Ядрени технологии и адитивно производство- прибягването до адитивно
производство прави производството на критични, сложни части по - евтино и
може да надгражда свойствата и характеристиките на ядрените продукти.
3Д принтирането може да се използва за производство на всякакви устройства за
производство на енергия по поръчка, което води до намаляване на производствените
22
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разходи. Адитивното производство допринася за направата на електроенергията да е
достъпна за всички чрез създаването и инсталирането на по- ефективни системи за
преобразуване на възобновяема енергия навсякъде, дори в отдалечени райони.
Деск рисърч за сектора свързан с дигиталните технологии на национално и
международно ниво.
1.1.Международно ниво
Пример за внедряване на дигитални технологии е инициативата Manufacturing USA, по
която

се

осъществяват

съвместни

дейности

с

образователни

институции

и

представители на индустрията, за повишаване на интереса към кариера в
производствената сфера и да подпомогне производствените работници да придобият
уменията, необходими за включване в авангардното производство на бъдещето. Вече
десетки хиляди работници, студенти и преподаватели са участвали в обучителни
програми.
Сред предлаганите курсове може да бъде откроен този на Институтът RAPID. Курсът
се фокусира върху революционни технологии за повишаване на енергийната
производителност и енергийна ефективност в дейности, свързани с нефт и газ, целулоза
и хартия, възобновяеми биопродукти и местни производители на химикали. В
допълнение към своята програма за виртуални стажове, се предоставят многобройни
онлайн

курсове

за

професионално

развитие

с

фокусир

върху

модулната

интензификация на химичните процеси. Тази модулна интензификация е в основата на
науката и технологиите зад иновативните производствени процеси и приложения,
които ще доведат до по-малки и по-ефективни химически преработващи заводи.
Innowatts23 е платформа за електронна помощ, която „поглъща“ данни от над 34
милиона интелигентни измервателни уреди на 21 милиона клиенти на повече от 13
регионални енергийни пазара, докато алгоритмите за машинно обучение анализират
данните, за да прогнозират краткосрочни и дългосрочни натоварвания, отклонения,
чувствителност към времето и др. Отвъд тези прогнози, Innowatts помага да се оценят
ефектите от различните конфигурации на тарифите, като се картографират структурите
на лихвите на комуналните услуги спрямо дезагрегираните модели на разходите. Тя
(базираната на ИИ платформа) също така създава криви на разходите за всеки клиент,
23
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които разкриват въздействието на маржа върху по- широкия бизнес и потвърждава
доходността на продуктите и разходите за придобиване на клиенти с модели, които
изучават връзките между маркетинговите усилия и поведението на клиентите (като
натоварване в реално време).
Autogrid 24 работи с над 50 клиенти в 10 държави-включително Energy Australia, Florida
Power & Light и Southern California Edison, за да предостави информация за
използването на енергия, генерирана от ИИ. Платформата прави 10 милиона прогнози
на всеки 10 минути и оптимизира над 50 мегавата мощност, което е достатъчно за
захранване на средното предградие в САЩ. Autogrid предлага и напълно управлявано
решение за интегриране и използване на инсталации на батерии и микрогридове
(решетки) от крайния потребител. Услугата автоматично агрегира, прогнозира и
оптимизира капацитета от активи на подстанции и трансформатори, реагирайки на
нуждите за управление на разпределението.
ExxonMobil си партнира с Лабораторията за компютърни науки и изкуствен интелект
(MIT) и за компютърни науки и изкуствен интелект (CSAIL), за да създаде
самообучаващи се, потопяеми роботи, които действат автономно, за да осигурят подобре безопасни и ефективни операции за сондиране и производство в морето. NVIDIA
и Baker Hughes, компания от GE, си партнират да използват ИИ за ускорени
изчисления за добив.
Мрежовият оператор на Обединеното кралство, National Grid, интегрира технологията
за изкуствен интелект на DeepMind, собственост на Google, с цел да подобри
ефективността на предаване на захранващата мрежа с цели 10%.
В САЩ Министерството на енергетиката направи сигурността и оперативната
стабилност на мрежата национален приоритет и по този начин инвестира повече от 4,5
милиарда долара чрез безвъзмездни средства в редица технологии за интелигентни
мрежи, голяма част от които ще разчитат на ИИ. С над 15 милиона интелигентни
измервателни уреди и милиони други полеви сензори, приложенията за изкуствен
интелект са настроени да подобрят операциите и надеждността, като наблюдават и
анализират огромни потоци от данни в реално време, за да балансират натоварванията,
да идентифицират неизправности и непрекъснато да коригират активи за генериране и
доставка на енергия страна. Демонстрирайки нарастващия ангажимент към ИИ на
американските пазари на енергия, AES Corporation инвестира в ИИ технологиите,
24
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необходими за подобряване на мониторинга, поддръжката и управлението на
различните им активи, включително конвенционалните и редица генерации за
подновяване.
В Европа системи, базирани на ИИ в енергийния и горивния сектор, се ползват
във Великобритания, Ирландия, Норвегия, Швеция, Дания, Германия и Испания.
През април 2018 г. Чилийската национална енергийна комисия (CNE) обяви, че
стартира блокчейн проект, фокусиран върху енергетиката. Правителственият отдел ще
използва блокчейна на Ethereum за записване, съхраняване и проследяване на
енергийни данни. Данните в Чили често са умишлено манипулирани или неволно
отчетени и пропуснати. Финансовите разходи за умишлена корупция и случайни
служебни грешки могат да бъдат пагубни за бизнеса и правителствата. В духа на
прозрачност CNE ще позволи на обществеността да получи достъп до записите на
транзакциите и цените. Прозрачността на публичните блокчейн допълнително
намалява шансовете за използване на пари или данни.
Brooklyn Microgrid25 е проект за организиране на енергийна общност в голям мащаб.
Проектът се подкрепя от щата Ню Йорк, чрез Нюйоркския държавен орган за
енергийни изследвания и развитие (NYSERDA). Тази енергийна общност в момента се
състои от 150 жилища. Обявените цели на проекта са да насърчи разработването на
микрорешетки за подобряване устойчивостта на електрическата мрежа в лицето на
природни бедствия, да развие местна възобновяема енергия и да насърчи енергийната
ефективност и интелигентното управление на търсенето. Проектът се разработва от
съвместното предприятие TransActive Grid, съставено от две млади компании: LO3
Energy,

консултантска

компания,

разработваща

децентрализирани

системи

в

енергетиката и околната среда, и ConsenSys, стартираща компания, разработваща
приложения в технологията на блокчейн.
Решения за управление на мрежата със Spectrum Power, Siemens26- освен
традиционните мрежови операции, решенията на Spectrum Power активно помагат на
мрежовите оператори да управляват, организират и оптимизират своите системи за
предаване и разпределение. Над 1300 работещи системи поддържат светлините
включени за стотици милиони хора по целия свят.
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Различни компании започват да внедряват IoT технологията в начина, по който
произвеждат, предават или консумират енергия. General Electric комбинират големи
данни, машинно обучение и IoT технология за изграждане на енергиен интернет.
Сензорите се използват за събиране на данни, които след това се изпращат към
специален софтуер за анализ. Това позволява наблюдение в реално време на тяхното
оборудване и е донесло различни ползи, включително 5% намаляване на престоя и 25%
намаляване на разходите за поддръжка и експлоатация.
Marriott Hotels прикрепят превключващо устройство към охладителите на климатика
на покрива. Когато търсенето е на пиково равнище, системата изпраща на Marriott
съобщение с въпрос дали желае да премине към спад на захранването. Ако хотелът е
съгласен, охладителите се изключват дистанционно. Спестяването на разходи, ако
системата бъде внедрена в цялата хотелска верига, би било 700 000 британски лири
годишно, а клиентите дори не забелязват леко повишаване на температурата поради
изключването.
Изследователите от университета Пардю работят заедно с RCAM, бетонна компания за
3Д принтиране, специализирана в производството на вятърни турбини в морето и на
сушата, и компанията Floating Wind Technology, която се фокусира върху
проектирането на решения за плаващи ветрове. Заедно те преследват обща цел за
разработване на по-рентабилни вятърни турбини с 3Д печат.
Фирма, наречена T3DP, предлага процес на 3Д печат на слънчева клетка, който
надминава по качество обикновените плоски панели27. Въз основа на перовскит
(perovskite), евтин полупроводящ материал, който може да се използва за производство
на слънчеви клетки при ниски температури, този процес намалява производствените
разходи. Тази разработка разчита на Обемен 3Д печат и позволява да се оформя
слънчевият материал в здрави и стабилни шестоъгълни скелета.
Руската държавна компания за атомна енергия, Росатом, инвестира в адитивно
производство и разработва свои собствени 3Д принтери. Платформите, които вече са
тествани успешно, са предназначени за създаване на сложни метални изделияфункциониращи с техника на селективно лазерно топене, 3Д принтерите работят с
желязо, кобалт, титан, никел и други метални материали, използвани за производството
на ядрени продукти.
Редовните силициеви слънчеви клетки създават няколко проблема. Те се произвеждат при високи
температури, имат отпечатък върху околната среда и са скъпи за производство.
27
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Коралите се считат за много вдъхновяващи системи за управление на фотони, способни
да разсейват светлината много ефективно. Изследователски екип от университета в
Кеймбридж се опита да възпроизведе сложния дизайн и функции на кораловите тъкани
със собствен процес на 3D биопечат. Това постижение, което беше успешно завършено,
може да отвори нови разработки в светлинните системи за биоенергия. Бионичните
корали с 3D печат могат в този смисъл да бъдат използвани като част от по - ефективен
дизайн на фотобиореактор.
В сътрудничество с ETH Zurich, IBM 3Д отпечата първата течна батерия, способна да
охлажда и произвежда енергия едновременно. Изследователите са използвали
електролити, за да направят микроканална система за захранване на устройството.
Резултатът е доста обещаващ, тъй като тази технология позволява да се намалят
рисковете от прегряване, както и нуждите от изпомпване на енергия.
Simusolar разработва дребни земеделски съоръжения за танзанийски фермери, рибари и
селски жители, както и електрически изолирани компоненти, които добавят към
платки.
2.2 Национално ниво
Енергийният сектор в страната се очаква да получи целево инвестиционно подпомагане
посредством Плана за инвестиции за устойчива Европа и Инвестиционния фонд към
Инициативата „Три морета”. Различни форуми, разглеждат темата за дигитализацията в
енергийната система на България. В рамките на шестнадесетата годишна конференция
„Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2021“ са очертани нови насоки и
тенденции в инфраструктурните проекти: инвестиции в транспорт, екологична и
дигитална инфраструктура, целящи екологичната устойчивост, икономическото
възстановяване и зеления преход. На годишния икономически форум „Устойчиви
инфраструктурни

инвестиции

за

икономическо

възстановяване

и

зелена

трансформация“ се акцентира върху теми като насърчаване на икономическото
възстановяване и екологичния преход чрез инвестиции в устойчива инфраструктура,
транспортна инфраструктура и намаляване на въглеродните емисии. Акцент се поставя
върху темите за „зелената сделка“, енергийния преход и предотвратяването на
климатичните промени.
Разнообразие

от

добри

бизнес

практики

са

идентифицирани

в

настоящата

икономическа дейност. В голяма част от предприятията има въведени системи за
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енергийно управление, като се спазват изискванията на международния стандарт ISO
50001 за единна политика в областта на потреблението на енергия. Стандартът ISO
50001 определя специфичните изисквания, приложими за потреблението, включително
измерването,

документацията

и

отчитането,

планирането

и

закупуването

на

оборудване, осигуряването на необходимите човешки ресурси и други фактори, които
оказват влияние върху потреблението на енергия.
Навлизането на информационните технологии в индустрията основно обхваща
технологии за дистанционни срещи и по-голяма автоматизация на IT и бизнес
процесите вследствие на пандемията от коронавирус, според данни от национално
проучване за нивото на цифровизация в страната, проведено от Siemens България и
Германо-Българската индустриално-търговска камара. В анкетата са взели участие
представители на 60 фирми от 36 сектора на икономиката, сред които машиностроене,
енергетика, IT, строителство, аутсорсинг, производство, търговия, транспорт.
Според проучването сред основните пречки за по-мащабна цифровизация на бизнеса са
квалификацията на служителите (29 от анкетираните фирми) и размера на
инвестициите (23 от фирмите).
Около 1/3 от анкетираните компании са определили още три области с голям
потенциал: подобрено взаимодействие с крайни клиенти (31 фирми), напълно
интегрирани цифрови процеси (30 фирми) и автоматизация на производството (28
фирми).
Според един от лидерите при въвеждане на индустриалната автоматизация, Schneider
Electric България, понастоящем се залага основно на развитието на софтуерни
продукти и цялостната софтуерна среда, където клиенти и партньори лесно и бързо да
разработват необходимите им приложения. Конкретни примери са напълно облачно
интегриран контролер ТМ262, който предлага включително възможност за интеграция
с мобилни приложения или софтуерна платформа за разработка на индустриални
приложения. Приложенията са много- от Machine Advisor, който предлага визуализация
на ефективността чрез удобен дашборд, през Machine SCADA Еxpert, чрез който в
реално време операторите виждат показателите на работата на цялото оборудване, до
приложения за цялостна оперативна ефективност. Приложението за добавена реалност
Augmented Operator Advisor пък прави процеса по поддръжка на машини и съоръжения
изцяло свободен от хартия, в пъти по-бърз и точен и елиминира възможностите за
грешки.

51

Приложенията на компании като Siemens България, Schneider Electric България, ABB,
Honeywell и други, са широко разпространени в енергийния сектор. Примерите за
конкретни проекти в областта на енергетиката са многобройни, като са отбелязани
някои комплексни бизнес стратегии.
Предприятието „АДД“ предлага интелигентни системи за дистанционно измерване,
контрол и управление в енергийния и индустриалния сектор. Като пример може да се
посочи системата ADDAX, която чрез инсталираните почти 1.5 милиона умни
електромера на територията на България и Северна Македония ежедневно помага на
потребителите да се борят с кражбите на електроенергия, оперативната неефективност
и киберзаплахите.Осъществяват се проекти за пълна автоматизация в отчитането и
оптимизацията на потреблението на вода и електроенергия в големите яхтени
пристанища, както и проекти за внедряване на дигитални технологии за модернизация
на уличното осветление и за поддръжка на сгради, трафопостове и електрически табла.
В България функционират екипи, ангажирани с предоставянето на системни решения,
позволяващи изграждането на “Smart Grids” системи. Тези системните решения са
следващият етап на индустриализацията, при който системите за автоматизация и
управление на енергетиката се самосезират и саморегулират в реално време на базата
на информационния поток между разсредоточените и съсредоточените обекти чрез
“Интелигентни Мрежи/Smart Grids”, като резултатът е по-чисто и енергийно ефективно
производство, изцяло роботизирано.
Конкретните направления на електро разпраделителните дружества и системният
оператор са обсъдени по-долу.
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги извършва широк кръг енергийни обследвания на
промишлени системи и сгради. В рамките на своята програма „Енергийна ефективност“
компанията реализира проекти за постигане на реална оптимизация на енергийните
разходи при индустриални, търговски и битови потребители. Чрез своите собствени
експерти и в партньорство с утвърдени доставчици и производители ЕНЕРГО-ПРО
Енергийни услуги предлага на клиентите си фотоволтаични инсталации, системи за
енергиен мониторинг и управление на консумацията на електроенергия, както и
различни специализирани услуги и консултации.
ЧЕЗ Електро развива проект на иновативна мрежа, като следва промените по
отношение на засилена автоматизация и нови технологични възможности, а именноизграждането и внедряването на умни мрежи. Дигитализацията дава възможност за
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постоянен мониторинг на мрежата, за анализи и планиране на действия. Тя е от особена
важност за по-бързите реакции на клиентските нужди. Най-важния проект във връзка с
разработването на стратегия на дружеството е така наречения AGA (Advanced Grid
Automation). Целта му е да даде насоки за следващите 10 години- какви системи и
технологии трябва да се внедрят, за да може електроразпределителната мрежа и
нейното управление да отговорят на очакваното развитие и нуждите не само на
клиентите, но и на цялата енергийна система в България. Очаква се енергийният сектор
да добие съвсем различни измерения, основен фокус на енергийната политика ще бъдат
т.нар. „смарт" или интелигентни мрежи. Домакинствата и бизнесът ще произвеждат
сами електричество и не само ще бъдат енергийно независими, но и ще доставят
електроенергия в мрежата.
EVN България изгради първият в страната самостоятелен център за управление на
мрежата на разпределителна компания в Пловдив. От него се осъществява денонощен
мониторинг, контрол и управление на електроразпределителната мрежа и съоръжения в
Югоизточна България. Диспечерският център е една от най-важните инвестиции на
компанията в модерни технологии и инфраструктура с цел по-голяма сигурност на
електрозахранването и ефективно диспечиране на енергийните товари.
Диспечерският център включва най-новите технологии в сферата на диспечирането на
разпределителни мрежи. Той е добра предпоставка за развитие и дигитализация на
мрежата и предоставяните услуги. С новия център ще може да се посрещне все повече
увеличаващият се брой на ВЕИ централи, които имат нужда от гъвкаво диспечиране,
предвид волатилността на тяхното производство.
Новият диспечерски център е с места за 40 сътрудника, специализирани диспечерски
зали, работни помещения и др. Модерният център е оборудван с най-нови SCADA
системи- за автоматика и дистанционно управление на обекти от мрежата
(телемеханика). В него има възможност за по-нататъшно внедряване на най-новите IT
технологии. От него се поддържа 24-часова връзка телефонният център на EVN за
обслужване на клиенти, както и връзка с Клиентските енергоцентрове по места.
ЕVN Трейдинг (част от групата на EVN в България) е първият търговец на
електроенергия в България, стартирал роботизирана търговия на Българска независима
енергийна борса. Това стана възможно след като компанията първа внедри
технологичното приложение за свързаност API на водещия европейския оператор на
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платформи за търговия с електроенергия Nord Pool. Приложението дава възможност за
автоматизиране на търговията в пазарен сегмент „В рамките на деня“ (Intraday).
Технологичното

приложение

API

дaва

възможност

за

свързаност,

така

че

регистрираните търговски участници да могат да интегрират ефективно своите
платформи със съществуващите електронни системи за търговия, като целта е поголямо удобство, по-кратко време за реакция, точни отчети и сигурност. Предимствата
от внедряването на API са: ефективна и безпроблемна интеграция с вътрешните
системи за търговия, „back office“ системи и операционни инструменти; роботизирана
търговия

за

максимизиране

на

пазарните

възможности;

персонализирани

и

автоматизирани отчети, и консолидирани уеб базирани ИТ решения.
ЕНЕРГО-ПРО участва в пилотен проект за трансформация на енергийните системи
FlexiGrid. Проектът FlexiGrid стъпва на основата на бурното развитие на IoT (Internet of
Things- Интернет на нещата) чрез разработването на умни измервателни устройства
(Smart Meter) и IoT платформа, която чете данни от тях и ги визуализира. Обмисля се и
възможност за интегриране на различни услуги- Energy Apps, които да добавят нови
функционалности, като например инструмент за прогнозиране на точките на
претоварване на мрежата, които създават небаланс в системата. В рамките на проекта
се предвижда разработване на пазарна блокчейн базирана платформа, където гъвкави
услуги могат да бъдат търсени и предлагани, както и закупени чрез стабилна
криптовалута в една обща SmartGrid система.
В България ще бъде реализиран демо сценарий, който в тестова среда ще даде
информация за това как електроразпределителното дружество може да купува гъвкави
услуги от потребители и производители, присъединени към неговата мрежа. На този
етап се разработва и тества блокчейн базирана система, чрез която ЕНЕРГО-ПРО да
намира и закупува услуги за гъвкавост от консуматори, производители и просюмъри,
присъединени към неговата мрежа. За целта при избрани пилотни клиенти на ЕНЕРГОПРО ще бъдат инсталирани умни електромери, които ще проследяват тяхното
производство/потребление за интервал от 15 минути.
На следващ етап събраните данни ще бъдат визуализирани на IoT платформата и,
когато е необходимо, услугите за гъвкавост ще бъдат осигурени от блокчейн платформа
за търговия, която чрез енергийно балансиране, контролиране на пиковите стойности,
регулиране на натоварването и самоконтрол ще позволи значително намаляване на
небалансите в мрежата.
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Електроенергийният системен оператор (ЕСО) развива няколко международни
проекта с голямо значение за навлизане на новите технологии на нашия пазар.
Проект INTERRFACE, финансиран от програма Хоризонт 2020 на ЕС и се изпълнява
от консорциум от 42 организации. В консорциума са включени седем оператора на
преносни електроенергийни системи- от България, Естония, Латвия, Финландия,
Румъния, Словения и Португалия. INTERRFACE ще демонстрира за първи път в
енергийния сектор добавената стойност на споделянето на данни от всички участници
във веригата на стойността на електроенергийната система (клиенти, мрежи, пазари) от
местно, регионално към европейско ниво. Проектът ще позволи на операторите на
преносни системи и на разпределителни мрежи да съгласуват усилията си за
максимално увеличаване на потенциала на разпределените енергийни ресурси, агрегати
за търсене и мрежови активи, за да се осигурят енергийни услуги по икономически
ефективен начин и да се създадат ползи за потребителите.
В рамките на INTERRFACE в България ще бъде изпълнена демонстрация „Управление
и балансиране на претоварването“ чрез въвеждане в експлоатация и експлоатация в
жилищна зона решението на интелигентното разпределително устройство, така че да се
осигури гъвкавост на мрежата с агрегирано търсене и контрол на натоварването.
Участието на ЕСО ЕАД в проекта включва предоставяне на клиентската перспектива за
архитектурата на системния дизайн. Също така ще допринесе с данни и демо
интеграция на българската преносна мрежа.
Резултатите от проект INTERRFACE ще бъдат включени в прилагането на Кода на
мрежата за балансиране на електроенергията в цяла Европа заедно с ACER, ENTSO-E и
националните регулаторни органи.
Проект FARCROSS има за цел да демонстрира хардуерни и софтуерни решения, чрез
които да оптимизира трансграничния капацитет за обмен на електрическа енергия, като
обхване

съответните

сътрудничество.

заинтересовани

Проектът

ще

страни

приложи

и

благоприятства

най-съвременните

регионалното

технологии,

които

способстват за повишаване и подобряване на експлоатацията, капацитета и
ефективността на активите на електропреносната мрежа, както на ниво производство,
така и на ниво пренос. Ще бъдат реално приложени три демо реализации, които ще
покрият софтуерни и хардуерни решения, бизнес модели и обмен на данни свързани с
различни работни процеси от естеството на преносните оператори в региона. Областите
на демонстрация са:
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 Smart Grid иновация за увеличаване трансграничния преносен капацитет в
мрежовата инфраструктура на оператори на преносни системи (ОПС), чрез
прилагане на специално разработени сценарии за подобряване на гъвкавостта и
надеждността на електропреносната мрежа и в резултат оптимизиране на
възможния междусистемен обмен.
 Регионална платформа за оперативно планиране, която има за цел да подобри и
координира различните процеси при планиране работата на електропреносната
мрежа. Ще бъдат включени държавите от Югоизточна и Централна Европа, като
по този начин се обезпеча възможно най-адекватния информационен обмен
между ОПС и оптимално планиране, чрез минимизиране на разходите и
максимално

използване

на

съответните

ресурси

на

съществуващата

инфраструктура.
 Механизъм за разпределение на капацитет за регионална трансгранична
търговия, чрез оптимизиране на наличните количества трансграничен капацитет
за осигуряване на мощностен резерв и търговия с електрическа енергия. За целта
ще се подходи към надграждане на същестуващите механизми за търгуване на
трансграничен капацитет, при гарантиране на критериите за сигурност на
системата и ефективното разпределение на свободния капацитет.
Проект X-FLEX „ Интегрирани енергийни решения и нови пазарни механизми за поголяма гъвкавост на европейската мрежа“ се финансира от многогодишната програма
на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 и се изпълнява
от консорциум от 12 организации. В консорциума са включени научни организации и
фирми от България, Гърция, Испания, Словения, Кипър и Австрия.
X-FLEX използва нова концепция, която интегрира и създава синергии между всички
източници и технологии за енергийна гъвкавост, насърчавайки сътрудничеството
между участниците в интелигентните мрежи и енергийния пазар по ефективен и
икономически целесъобразен начин. X-FLEX има за цел да създаде оптимална
комбинация от децентрализирани активи за гъвкавост, разположени по цялата
енергийна верига и нови пазарни механизми, така че да предостави ползи за всички
участници в интелигентната мрежа и енергийния пазар. В рамките на проекта тези
решения ще бъдат тествани в реални условия в 4 пилотни обекта в 3 държави- членки
на ЕС (България, Словения и Гърция), с различни нужди и социално-икономически и
технологични граници, включващи множество средства за гъвкавост и различни
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участници в енергийната мрежа (оператори на преносна мрежа, оператори на
разпределителна мрежа, оператори на затворени микро мрежи, гъвкави доставчици и
др.). ЕСО ЕАД ще вземе участие в пилотен проект №3 „Гъвкавост на търговски обект и
микро мрежа“, който ще се проведе в к.к. Албена, България.
Основните продуктови решения на X-FLEX са:
 Инструмент SERVIFLEX: Интегриран инструментариум за управление на
гъвкавостта. Гъвкавите услуги използват предимството на инсталации за
съхранение на енергия, заедно с други ресурси за гъвкавост на търсенето, към
създаването на цялостна рамка за гъвкавост, профилиране, прогнозиране,
класифициране, групиране и управление за предоставяне на различни услуги на
пазара и мрежата.
 Инструмент GRIDFLEX: Модерен инструментариум за автоматичен контрол и
мониторинг на мрежата. Представлява инструмент за оператори на мрежи и
микро мрежи с цел предотвратяване на претоварването на мрежата и проблеми с
качеството на електрозахранването, които се увеличават с нарастването на дела
на ВЕИ с непостоянен характер. Отделя се специално внимание на
потенциалните проблеми с мрежата, поради въздействието на екстремни
климатични събития. Инструментът ще използва гъвкавите услуги като
алтернатива

за

подсилване

на

мрежата,

когато

е

по-икономично

от

традиционните методи за подсилване.
 Инструмент MARKETFLEX: Пазарна платформа и нови пазарни механизми.
Инструментът

дава

възможност

на

крайните

и

активни

потребители

(разпръсната генерация, управляеми товари, доставчици на гъвкавост) да имат
достъп до пазара индивидуално, чрез агрегатор или чрез балансираща група, за
да участват на различни пазари: пазар на едро, местен енергиен пазар или пазар
на допълнителни услуги за оператор на преносна или разпределителна мрежа.
 Платформа

X-FLEX:

Гъвкава

и

мащабируема

интегрирана

платформа,

интегрираща всички X-FLEX инструменти за осигуряване на услуги за всички
енергийни участници и за по-сигурно и устойчиво снабдяване с чисто енергия.
Като част от проекта се демонстрира гъвкавостта на един търговски обект (к.к. Албена
АД, BG). Курортен комплекс Албена не е изложен на екстремни ветрове, но все пак
съществува възможност за силни ветрове и суши, които биха могли да причинят опасни
пожари или наводнения от дъждовна дейност и преливане на местни реки.
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Цели в рамките на X-FLEX:
 Подобрения на микро мрежата: повишаване на надеждността на мониторинга и
устойчивостта на мрежата чрез обединяване и добавяне на повече точки за
наблюдение, заедно с политика за аварии и предупреждения. Подготовка на
микро-мрежата за увеличаване на ВЕИ.
 Оптимизация на цикъла електроенергия и топлинна енергия: бойлерните
инсталации в хотелите, които приготвят битова гореща вода за гостите са
основен източник на гъвкавост. С добавяне на управлението на гъвкавостта и с
напредналата оптимизация се очаква да се подобрят ефективността и баланса на
енергийната мрежа.
 Прилагане на управление за гъвкавостта и прогнозиране: подобряване на
ефективността чрез въвеждане на алгоритми за прогнозиране на гъвкавостта и
цялостно управление на ресурсите на гъвкавите средства- както бойлерните
отоплителни системи за всеки хотел, така и инсталираната 200kWh батерия.
 Създаване на механизми за гъвкавост на пазара: предоставяне на модел за
финансови стимули за гъвкавост на собствениците като мотивация за бъдещи
усилия и сътрудничество.
 Оперативна съвместимост: нарастващият брой пазарни участници и системи,
които непрекъснато се въвеждат, води до остра нужда от справяне с
оперативната съвместимост и комуникация.
GRIDFLEX е друг проект, който се реализира чрез управление на пилотни кластери,
чрез които се изясняват различни аспекти на интегрираното мрежово управление и
приложение на различни технологични конфигурации:
1.1. ПИЛОТЕН КЛЪСТЕР: Наблюдение и управление на микро мрежата
 Текущо състояние: к.к. Албена в момента не разполага със сложни системи за
наблюдение, контрол и прогнозиране
 Цел: Прилагане на цялостна система за наблюдение на мрежата, която би
увеличила устойчивостта на системата
1.2.ПИЛОТЕН КЛЪСТЕР 2: Сътрудничество за предоставяне на допълнителни услуги
между микро мрежа и оператора на електропреносната мрежа, насочени към
екстремни климатични условия
 Текущо състояние: Инсталациите за съхранение на енергия не се използват с цел
управление на товара по време на екстремни климатични условия
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 Цел: Да се проучат възможностите за използване на бойлерните инсталации като
възможност за управление на товара по време на горещи вълни (екстремни
климатични условия). По подобен начин да се проучи възможностите за
използване на производството от биомаса в съчетание с батерии, в случай на
претоварване на преносната мрежа. Съответно намаляване на енергията от
изкопаемите горива.
1.3. SERVIFLEX/ ПИЛОТЕН КЛЪСТЕР 3: Гъвкавост и цялостно управление на
неелектрически носители на енергия
 Текущо състояние: Всеки хотел в курорта има автономна бойлерна инсталация
за топла вода. Макар и добре да изпълнява своята цел, контролируемото
натоварване на такъв неелектрически енергиен носител понастоящем не се
използва до пълния му ефективен потенциал. Това се дължи на факта, че водата
във всяка бойлерна инсталация винаги се поддържа предварително загрята, дори
когато не се използва.
 Цел: Въвеждане на цялостна система за управление на бойлерите, която може
едновременно да следи и контролира съхранението на битова гореща вода поефективно, въз основа на предвиденото за използване количество топла вода за
всяка бойлерна площадка.
1.4. ПИЛОТЕН КЛЪСТЕР 4: Гъвкавост и цялостно управление на системата за
съхранение от батерии
 Текущо състояние: к.к. Албена притежава батерия с капацитет от 200kWh, която
в момента има за цел да балансирана генерирана енергия от съществуваща
фотоволтаична система и осигуряване на запас за намаляване на електрическия
товар по време на пиковите часове. Това съхранение на енергия не се използва
извън сезона или в случай когато хотела не работи (строителство, поддръжка и
т.н.).
 Цел: Прилагане на цялостна система за управление на съхранението на енергия
(за предпочитане използвайки същата система, която ще се внедри в пилотен
клъстер 3, но с допълнителна функционалност), която би била в състояние подобре да наблюдава и контролира съхранението на енергия. Това ще стане чрез
използване на способността, както за зареждане, така и за насочване на
съхранената енергия, където е най-необходима в микро мрежата (също свързана
с пилотен клъстер 1).
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1.5. MARKETFLEX/ ПИЛОТЕН КЛЪСТЕР: Услуги за гъвкавост в сътрудничество
между микро мрежата и балансиращата група
 Текущо състояние: Инсталациите за съхранение на енергия не се използват
ефективно извън сезона.
 Цел: Предоставяне на съществуващите инсталации за съхранение на енергия на
външни страни като услуга (например на балансираща група). Курортен
комплекс Албена би искал да започне този процес чрез създаване на
справедлива и прозрачна система за събиране на оферти и подбор на гъвкавите
услуги, които се предвиждат да се предоставят под формата на „заемана“
съхранена енергия за целите на заинтересована външна страна. За да направи
това, к.к. Албена би искал да внедри система, която може да обединява и избира
оферти въз основа на ясно дефинирани модели за избор. Курортен комплекс
Албена също би проучил възможностите да стане агрегатор.
1.6. ПИЛОТЕН КЛЪСТЕР: Участие на балансиращия пазар
 Текущо

състояние:

к.к.

Албена

понастоящем

не

участва

в

регулиране/балансиране нагоре или надолу
 Цел: Участие на балансиращия пазар, както следва: a) Увеличаване/намаляване
консумацията на бойлерните инсталации (регулиране на товара) в случай на
голямо производство от ВЕИ, с цел да се подпомогне балансирането на
електроенергийната система и управление на претоварването; б) Съхранение на
произведената енергия от ВЕИ в батерии и снабдяване на собствен товар или
продажба на балансираща енергия, когато ВЕИ не произвеждат; в) Намаляване
на производството от биомаса в случай на високо производство от ВЕИ, с цел да
се подпомогне балансирането на електроенергийната система и управление на
претоварването;
1.7. ПИЛОТЕН КЛЪСТЕР: Изчисляване на стойността на услугите за гъвкавост.
 Текущо състояние: Това е разширение на пилотен клъстер 6. В момента к.к.
Албена няма възможност да определи количеството на гъвкавите услуги, които
възнамерява да предоставя на външни лица (например на балансираща група).
 Цел: Създаване на устойчив и прозрачен модел за оценка с определени пределни
разходи, който би помогнал на участниците в сделките да оправдаят както
предоставянето, така и съответно придобиването на гъвкави услуги.
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Примерите за въвеждане на нови технологии, съпътствани с цифровизация на
производствения процес могат да се посочат и в ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД:
 Нова информационно управляваща система на СОИ 8 – През 2021 г. в
експлоатация е въведена нова информационно управляваща система в
Сероочистваща инсталация (СОИ) на Енергиен Блок 8 в ТЕЦ „Марица Изток 2“.
Системата е изградена изцяло наново: контролери, датчици и изцяло нов човеко
машинен интерфейс на технологичните схеми. Системата е изградена с цел подобро водене на технологичните процеси в СОИ 8. Оперативния персонал е
преминал обучение за работа с новата информационно управляваща система
монтирана в СОИ 8. Обучението е извършено в „Център за професионално
обучение по енергопроизводство“ към ТЕЦ „Марица Изток 2“.
 Нов регулатор за ниско азотно горене на Котел Ст. №9 на Енергиен Блок 5 –
През 2021 г. е въведен в експлоатация, нов регулатор за ниско азотно горене на
Котел Ст. №9 на Енергиен Блок 5, намиращ се в експлоатация в ТЕЦ „Марица
Изток 2“. Контролера е интегриран в съществуващата информационно
управляваща система на Котел Ст. № 9. Той улеснява оперативния персонал,
при постигане на ниско азотно горене от енергийния котел, с цел спазване на
Нормите на Допустими Емисии (НДЕ) за азотни оксиди NOX, за големи горивни
инсталации. Добавени са нови мнемо схеми. Оперативния персонал е преминал
обучение в „Център за професионално обучение по енергопроизводство“ към
ТЕЦ „Марица Изток 2“.
В икономическа дейност 35 са осъществени и различни проекти за обучения,
насочени към заетите лица в сектора. Сред идентифицираните проекти са:
 През 2010 г. 215 cлyжитeли нa нaй-гoлямaтa чacтнa гaзoвa ĸoмпaния в cтpaнaтa
зaвъpшват oбyчeниeтo cи пo пpoeĸт нa дpyжecтвoтo зa пoвишaвaнe нa
пpoфecиoнaлнaтa ĸвaлифиĸaциятa „Oвepгaз - пoвeчe знaниe зa чиcтa eнepгия".
Инициaтивaтa e финaнcиpaнa oт Eвpoпeйcĸия coциaлeн фoнд пo Oпepaтивнa
пpoгpaмa „Paзвитиe нa чoвeшĸитe pecypcи". Cтoйнocттa нa пpoeĸтa e 158 xиляди
лeвa, ĸaтo 70% oт тяx ca пpeдocтaвeни oт Eвpoпeйcĸия cъюз, a ocтaнaлитe 30%
ca зa cмeтĸa нa Овергаз.
 „Топлофикация Велико Търново” АД и „Енерго-про Варна“ ЕАД са провели
обучение и стаж за специалисти с подсигурено заплащане съвместно с
Агенцията по заетостта по проект ”Нова възможност за младежка заетост”,
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схема “Младежка заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014 –2020 г.
 Общо 310 служители от „Мини Марица-изток” ЕАД са обучени по проект на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по
процедура № BG05M9OP001-1.057 „Умения“ по ОПРЧР. Стойността на проекта
е 124 000 лв., от които 50% са безвъзмездна помощ по ОПРЧР.
Продължителността е 18 месеца.
 Програма Умения - проект BG05M9OP001-1.057-0337 на Шнайдер Електрик
България ЕООД, с одобрен размер на БФП - 44262.50 лв.
 По ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“ са реализирани обучения в
Коларово, Мини ВЕЦ, с. Коларово, общ. Петрич, както и в Брусен, ВЕЦ Брусен.
 Проект № 2018-BG-IA-0133 „Създаване на лаборатория за киберсигурност и на
защитена среда за критични данни и информационни системи” се изпълнява от
Булгарстрансгаз. Сред целите на проекекта са повишаване на компетенциите в
областта на информационната сигурност на специалистите, ангажирани с
администриране на информационните системи и ресурси, както и повишаване на
компетенциите в областта на информационната сигурност на всички служители
на „Булгартрансгаз“. Обща стойност на проекта: € 199 293, продължителност:
09.05.2019- 28.02.2021. Проектът е съфинансиран по механизма за свързване на
Европа, сектор „Телекомуникации”.
Оценките на браншово ниво насочват към значимостта на въведените дигитални
технологии за бранша, като посочват примери за дистанционно управление на
подстанция 110 kV на ЕСО ЕАД, дистанционно отчитане на показанията на
електромерите при трите ЕРП и дистанционно наблюдение на екплоатационните
параметри на фотоволтаични обекти.
Препоръките на брашовите партьори към развитието на нови компетенции за
работещите в отрасъла вследствие навлизането на новите технологии обхващат:
 Решаване на технически проблеми чрез дигитални технологии
 Оценяване на данни, информация и дигитално съдържание за конкретни
технологични процеси или от дигитализирани прибори
 Използване на софтуерни продукти във всекидневната работа
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2. Дефиниране

на

длъжностите,

които

ще

бъдат

разглеждани

по

икономически дейности
На база на предварителен анализ и консултации с целеви секторни дружества са
идентифицирани

съществуващите

длъжности,

които

ще

бъдат

засегнати

от

дигитализацията и които са важни за работата на дружествата.
Приложени са следните критерии за оценка на длъжностите, които са определиили
изведените ключови длъжности:
Критерий
Влияние

Описание
върху Степен

процесите

на

отговорност,

длъжността/професията

която

носи

по

изпълняващият
отношение

на

ефективното изпълнение
Качество

Степен, в която заемащият длъжността/професията носи
отговорност

за

изпълнение

на

стандартите

и

изискванията към качеството на продуктите и услугите
Професионални

Степен на значимост на придобитите чрез обучение или

познания и експертиза

практика

знания,

умения

и

компетентности

за

изпълнението на дейността
Разрешаване

на Степен, в която заемащият длъжността/упражняващият

проблеми

професията е необходимо да се справя с проблеми от
различен характер, вкл. да прогнозира възникването на
потенциални проблеми, да анализира ситуацията, да
оценява различни алтернативи, да взима ефективни
решения и да оценява последствията от тях

Функционална

Степен, в която изпълняващият длъжността/професията

отговорност

може да взема самостоятелни решения и необходимостта
от взаимодействие с други звена в предприятието и
организации извън него

На тази база са дефинирани длъжностите, които ще бъдат разглеждани по
икономически дейности в следните дружества:
 Мрежови дружества
 Електрически централи
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Тези длъжности имат съотвествие със следните кодове по НКПД28:
ТЕЦ МИ 2
1219

6011

Ръководител звено

1321

5004

началник цех

2144

6039

Инженер, топлоенергетика

3115

3046

Техник механик, термични и водноенергетични машини

3131

3010

Оператор, парна турбина

3131

3020

Оператор, парогенератор (производство на електроенергия)

7421

2009

Монтьор, електронно производствено оборудване

ЕРП
2151

6012

Инженер, енергиен диспечер

2151

6015

Инженер, разпределение на електроенергия

2152

6007

Инженер, контролно измервателни прибори и автоматика

7421

2013

Механик, електроник

ЕСО
2151

6016

Инженер, релейни защити

3131

3019

Оператор, електрическа подстанция

7413

2003

Електромонтьор, подстанции

7413

2001

Ел.монтьор по поддържане и ремонт на ел. проводи високо
напрежение

В редица случаи тяхната дейност все повече се комбинира с уменията на специалисти
по информационни и комуникационни технологии, стратегическо планиране, както и с
тези на ръководители в бизнес услугите и административните дейности.
Това подчертава възможността да се създават и нови длъжности, спрямо развитието на
класификатора на професиите в страната.
3. Очаквания за необходими дигитални умения
Служителите трябва да овладеят редица мобилни инструменти, както и онлайн
инструменти за обработка на данни и вземане на решения. Някои компании въвеждат
СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И
ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 г. (Приложение 4 към Заповед № PД01-931/27.12.2010 г. с влезлите в сила
промени в НКПД-2011 от 01.01.2021 г.)
28
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допълнителни нива на йерархията на технически квалифицирани служители, за да
управляват промените и новите функции на работната сила. Така организационната
структура се състои от първо ниво- „традиционни“ служители, изпълняващи
стандартизирани и прости задачи, и второ ниво - служители, способни да изпълняват
вече по-сложни технически операции и задачи с широко прилагането на ИКТ в
ежедневната дейност.
На база определените основни професионални ангажименти се определят основните
дигитални умения, които лицата следва да притежават в момента. Те се основават на
текущото състояние на оборудването и системите.
Дейностите в енергийният сектор са обвързани с машинната обработка на данни и
сигнали от формирането на енергиййния пръстен и големите производствени
мощности. От десетилетия оборудването на командни зали за управление на
енергийните мощности или подстанции е задължителна част на проектите.
Съвременната дигитализация надгражда тези стандартни компановки чрез промяна на
броя и характеристиките на измерващите и регистриращи датчици, системите за
агрегиране на данни, протоколите за обработка и представяне в точките на наблюдение
и управление.
Управлението и поддръжката на системи и съоръжения в сектор енергетика изисква
общи знания и умения при работа с измерителни и регистриращи уреди, визуализация
на сигнали на екрани, управление на системи от комплексни щитове за управление.
В тази връзка през годините са се наложили дисциплини като Измерване и управление,
Информационни системи и други.
Промяната в работната среда обхваща както уменията на оперативен персонал, зает с
управление на енергийни съоръжения, така и уменията на ремонтен персонал, който се
сблъсква все по-често със специализиран хардуер на контролери и компютърни
системи. Разширява се ролята на персонала по управление и поддържане на
дигиталните системи в предприятията, но и необходимостта от ползване на
специализирана външна помощ при доставка и обучение за работа с новите системи.
Дигитализацията е навлязла в цялата верига от производство на електрическа енергия,
през мрежовите дейности до измерване в точките на потребление. Вече са
разпространени широко:
 СМАРТ измерванията- електромери с дистанционно отчитане и следене на
показателите;
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 Под-станции без постоянен персонал, но с осигурено посточнно дистанционно
наблюдение;
 Производствени обекти без постоянен оперативен персонал, но с осигурено
посточнно дистанционно наблюдение.
Отражението на COVID кризата е в „меки” мерки с разширяване използването на
цифрови технологии при управленската и оперативна комуникация, изнесена работа в
домашни условия и работата с външни организации. Тези мерки също допринасят за
развитие на процесите на дигитализация в сектора.
Новост в сектора са създадените специални условия за оперативните звена към
критични енергийни обекти, който да позволяват работа в санитарно изолирани
условия за дълъг период от време.
В сектора с годините се е наложила система от допълнително обучение. При
постъпване на работа във всяко конкретно предприятие, инженерите и техниците
преминават през различна по обхват допълнителна подготовка за работа с конкретните
за съответната организация прибори, системи и софтуерни апликации.
Новите технологии и навлизането на дигитализацията изисква увеличаване на времето
за допълнителна квалификация и входящото запознаване на постъпващите на работа в
конкретен обект на използваните дигитални приложения.
Скоростта за навлизане на новите технологии, изискващи по-висока компетентност за
работа в дигитална среда, зависи от наличието на инвестиции за модернизация.
Оценката на дигитални умения, които лицата следва да притежават след 1/3/5 години е
развита на база на анализ на развитието на новите технологии.
Развитието на новите методи на работа при управление и поддръжка на системи и
обекти най-вече се свързва с навлизането на дистанционните методи за работа. Такива
например са:
 работа със SMART GRID системи на локално ниво чрез управление на
информация от разнообразни прибори и задаване на режими на работа;
 изграждане на SMART енергийни острови и синхронизация с бек-ъп мощности
и капацитети за съхранение на енергия;
 управление на големи бази данни от търговски прибори за измерване на
електрическа или топлинна енергия за целите на прогнозиране на товарите при
потребителите или за целите на търговския сетълмент;
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 наблюдение на ключови технологични параметри на дистанционно разположени
обекти

(фотоволтаични

инсталации,

вятърни

генератори

и

бойлерни

инсталации) както и локални подстанции и трансформатори), за нуждите на
планиране на поддръжката или за ефективни отстраняване на възникнали
повреди;
 дистанционно наблюдение на линейни обекти и възли на транзитни или
разпределителни мрежи и осъществяване на мероприятия за отстраняване на
повреди;
 наблюдение на комплексни процеси на мониторите в блочен щит на управление
на генериращи блокове или на системни подстанции за изпълнение на
оперативните задачи по управление, използване на резервиращи системи и
линии и назначаване на ремонтни операции.
Работата на обекти от критичната енергийна инфраструктура в отворени уеб-базирани
системи изисква и изграждането на базови познания по киберсигурост.
Разширяването на познанията и уменията на инженерно-техническият състав за побързото навлизане в работния режим на новите обекти изисква изграждане на базови
знания за:
 обекто ориентираното програмиране и работа в облачна структура;
 изучаване на SCADA системите и протоколи за работа с данни;
 теория и технология на децентрализираните системи;
 управление на големи бази данни;
 екранна визуализация на технологични процеси и работа с активни полета;
 комуникация между екипите, базирани в център за наблюдение на обектите и
полеви екип за отстраняване на повреди или за поддръжка;
 използване на специализирани прибори и устройства за измерване на
технологични параметри;
 използване на специализирани прибори и устройства за наблюдение на
физическото състояние на обектите;
 образна диагностика;
 работа

с

електронно

базирани

проектни

документи

като

технически

спецификации, чертежи, скици, линейни схеми и други.
Въз основа на съществуващите мегатрендове са формулирани следните дигитални
умения, които ще са необходими на заетите в сектора:
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Дигитализация и използване на големи данни за анализи и прогнози за по голяма
ефективност чрез подобрено планиране на горенето в електроцентрали и по- ниски
загуби в мрежите, както и по- добро изграждане на проекти в цялата енергийна
система.
 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
Използване на ИИ в електропреносната мрежа- интелигентни мрежи и секторно
свързване
 работа със софтуерите за следене/анализ и управление на контролиращите
елементи от преносната мрежа
 софтуер за анализ и симулиране на поведението на електричеката мрежа при
различни обстоятелства
Използване на ИИ в търговията с (електро)енергия:
 създаване и разчитане на графики
 използване на софтуер за предвиждане на тенденции, базирани на статистически
модели или machine learning
Използване на ИИ в команда на машини, производства, автономен транспорт:
 създаване и разчитане на графики
 използване на специализираните интегрирани системи за контрол на процесите.
Използване на ИИ в регулация на консумация на енергия-smart grids:
 работа със софтуерите за следене/анализ и управление на контролиращите
елементи от преносната мрежа
 софтуер за анализ и симулиране на поведението на електричеката мрежа при
различни обстоятелства
Блокчейнът при разпределението на електроенергия на едро и дребно:
 Работа с блокчейн софтуер
IoT в енергетика:
 производство и регулирането му според потреблението на енергия
 създаване и разчитане на графики
 използване на софтуер за анализ и предвиждане на тенденции
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 използване на интегрираните системи за агрегиране на данните от сензорните
устройства
3Д принтери за прототипи на генератори, 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, всяка със своите предимства и
недостатъци)
 създаване и разчитане на графики
 използване

на

специализираните

производствения процес.
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интегрирани

системи

за

контрол

на

V. КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
VI. РАЗРАБОТВАНЕ НА КАЗУСИ/ПРИМЕРИ
Въз основа на проведено анкетно изследване в периода януари- февруари 2022 г., ще
бъде представен анализ на технологичния напредък в предприятията Електроенергиен
системен оператор ЕАД (ЕСО), ЧЕЗ Разпределение България АД и ТЕЦ Марица Изток
2 ЕАД.
Предприятията оценяват нивото на дигитализация на дейностите като „средно“ или
„високо“, т.е. дигиталните технологии се използват вече не само в администрацията, а
обхващат и преобладаваща част от основните дейности. Дигиталните технологии,
които намират приложение в предприятията към настоящия момент, включват:
 Специализирани софтуерни продукти и изкуствен интелект (Документооборот
(DMS); Управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM); Финанси и
счетоводство; Управление и планиране на ресурси (ERP); Инвентар/активи и
складови наличности (ЕАМ); Логистика и географски обекти (при мрежовите
дружества); Графици и екипи; Калкулация на сметки, платежни документи;
Софтуер за управление на технически екипи – улеснява ръководителите на
екипи да планират и управляват ежедневните си задачи и да оптимизират
локациите/маршрутите си (при мрежовите дружества); Инструменти за
продуктивност и отдалечена работа (при мрежовите дружества); Планиране на
материалните ресурси (MRP); Софтуерни решения за 2D и 3D картографиране,
моделиране и анализи); Диспечерска управляваща система (SCADA/EMS),
включваща функционални пакети САРЧМ (Система за автоматично регулиране
по честота и обменна мощност), приложения за мрежови анализ и др.
 Приложение на дигитална свързаност и Интернет на нещата, като компютърните
им мрежи от физически обекти (устройства, превозни средства, сгради и др.),
притежават вградени електронни устройства за взаимодействие помежду си или
с външната среда, като изключва участието на човека в част от действията и
операциите.
 Роботи: Машини с автоматично управление, които автоматизирано изпълняват
определен вид задачи.
 Сензори за регистриране на информация (Охранителни системи; Сензори
предотвратяващи техническите и нетехническите загуби от енергопреносната
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мрежа, включително и

кражбата на ток;

Мониторинг качеството на

токоподаването и предоставяните услуги за потребителите; Сензори за
измерване на енергопотреблението; Сензори в лопатките на торбините; Сензори
за предвиждане вероятността от повреда на активите и производствените
мощности).
 Онлайн платформи за сътрудничество и комуникация: MS Teams, Zoom, Spatial,
Google Hangdouts Meet, Cisco Webex.
 Облачни

технологии

и

цифрови

данни:

отдалечена

централизирана

изчислителна мощност, посредством мрежова връзка (интернет) на различни
крайни устройства и съответно на клиенти, които ги употребяват.
 Софтуер за киберзащита: приложения за киберсигурност, на база на
автоматизирани системи и данни с наблюдение на информационните и
комуникационните ресурси в различни режими.
 Умни технологии/ умни системи (Внедряване на системи за намаляване на
разходите за експлоатация и поддръжка; Внедряване на системи за подобряване
на ефективността на централата/и и мрежата/и). При мрежовите дружества са
характерни и още: Системи за изцяло дистанционно отчитане, които да увеличат
точността на отчетността, както и да намалят кражбите на ток; Системи за
анализ и намаляване на техническите и нетехническите загуби в мрежите;
Системи за интелигентно измерване и мониторинг на електроенергия; Системи
за енергиен мониторинг на предприятия- следят точките на измерване
(електромери, водомери и др.); Смарт технологии за дистанционно измерване,
контрол и управление в енергийния и индустриален сектор; Системи за
управление на сградите; Мониторинг на потреблението и исторически данни.
С оглед подобряване на своята дейност, предприятията считат за необходимо през
следващите 5 години да бъдат въведени следните технологии:
 Специализирани софтуерни продукти и изкуствен интелект (Анализ и прогнози
(BI решения); Изкуствен интелект, приложим за търговия с електроенергия,
интелигентни мрежи или секторно свързване на електричество, топлина и
транспорт; Софтуер за анализ системата на енергопреносната мрежа; Софтуер за
управление на доставките, необходими за извършването на спешни и/или
планови ремонти на енергопреносната мрежа; Софтуер за редуциране на
времето и подобряване локализацията при наличие на информация и данни за
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неизправности и проблеми в енергийната инфраструктура; Софтуер за
управление на технически екипи; Софтуер за управление на интелигентни
електрически табла);
 Роботи- дронове (роботи за въздушно наблюдение за състоянието на
електропреносната мрежа);
 Софтуер за киберзащита, позволяващ откриване на потенциални атаки и
пробиви в сигурността на база на автоматизирани системи и данни за инциденти
с наблюдение на информационните и комуникационните ресурси в различни
режими (пр. 24/7/365).
 Блокчейн технологии;
 Мобилни приложения;
 Умни технологии/ умни системи (Системи от интелигентни измервателни уреди,
осигуряващи увеличена свързаност и необходимата информация дори от
отдалечени

и/или

труднодостъпни

места;

Системи

за

сигурност

при

осъществяването на трансфера от данни; Мониторинг на потреблението и
исторически данни). Като при мрежовите дружества се изтъква необходимостта
от: внедряване на системи за бърза цифровизация и управление на активите на
енергопреносната мрежа; система/и за мониторинг на параметри свързани с
експлоатацията на енергопреносните системи; интеграционен слой, който да
интегрира данни от съществуващи решения в сектора в единен формат, така че
енергоразпределителните дружества да имат достъп до данните през единна
система, а не в отделни системи; внедряване на интелигентни енергийни мрежи
за

автоматично

проследяване

на

енергийните

потоци

и

анализ

на

предвидимостта към промените в търсенето и предлагането на електроенергия;
система за цялостен мониторинг и предвиждане на поддръжка, чрез която се
ограничават аварийните ситуации; системи за подобряване на оперативните и
управленски процеси; системи за сградна автоматизация (т.нар. building
management system, която надгражда предишните средства за управление на
ОВиК (отопление, вентилация и климатизация) процесите).
Ефектът от дигитализацията в сферата на дейност на предприятията се състои в:
 Оптимизиране и автоматизиране основни процеси в дейността;
 Повишаване производителността на труда;
 Подобряване качеството на предоставяните от предприятието услуги;
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 Подобрение на условията на труд;
 Постигане на по-голяма гъвкавост, бързина и свобода при вземане на важни
бизнес решения;
 Създаване на необходимост от по-високо квалифицирани работници и
служители;
 Води до загуба на работни места;
 Повишава дигиталния стрес (изразява се в: натиск от незабавна реакция в
комуникационния процес; постоянна достъпност; натиска за едновременно
изпълнение на множество задачи и др.);
 Допринася за създаването на нови работни модели;
 Постигане на по-голяма прозрачност на работните и управленски процеси;
 Гарантиране устойчивостта на предприятието.
В електрогенериращото предприятие няма специализиран служител/отдел, който носи
централизирана отговорност по отношение на дигитализацията. Предложенията за
въвеждане на нови софтуерни продукти/технологични нововъведения се подават при
възникване на необходимост от съответния служител/работник към административното
ръководство.
В електроразпределителните предприятия централизирана отговорност по отношение
на дигитализацията е на Изпълнителния директор (взема решения за въвеждане на нови
технологии- специализирани софтуерни продукти, платформи, технологични решения
и др.). Неговите решения се подкрепят и от директор по дигитализацията (който
предлага въвеждането на нови технологии- специализирани софтуерни продукти,
платформи, технологични решения и др.) или Управителен/Надзорен съвет.
Отбелязва се, че дигитализацията се е превърнала в по-важен приоритет за
предприятията с настъпването на пандемията COVID-19.
Електрогенериращото предприятие отбелязва, че съществуват редица фактори,
възпрепятстващи по-нататъшната дигитализация: недостатъчната квалификацията на
служителите, размерът на инвестициите, сигурността на данните, недостатъчната
стандартизация на работните процеси, липсата на ясни приоритети по отношение на
новите технологии. За електроразпределителните предприятия се отбелязва като
възпрепятстващи фактори за по-нататъшната дигитализация размерът на инвестициите,
недостатъчната стандартизация на работните процеси и регулаторната рамка в сектора.
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Към настоящия момент в електрогенериращото предприятие не са се появили нови
длъжности/професии, за упражняването на които се изискват дигитални умения и
използване на нови технологии.
За електроразпределителните предприятия се отбелязва, че има нови длъжности, за
упражняването на които се изискват дигитални умения и използване на нови
технологии, например инженер дистанционно отчитане, оператор опорен пункт,
инженер по релейна защита и автоматика, електромонтьор подстанции, електромонтьор
поддържане и ремонт на ел. проводи ВН.
От гл. т. навлизането на новите дигитални технологии, следните типове кадри ще са
необходими на електрогенериращото предприятие през следващите години:
 Специалисти по автоматизация на производството: до 1 година;
 Специалисти Big data и разширени анализи: до 5 години;
 Специалисти киберфизични системи (системи, при които са свързани
информационни, софтуерни компоненти с механични и електронни части, които
комуникират посредством единна инфраструктура за предаване на данни, като
например интернет: до 5 години;
 Специалисти облачни изчисления (съхраняване и запазване на данни в
отдалечени бази, достъпни чрез интернет): до 3 години;
 Специалисти разработване и интеграция на мобилни приложения: до 3 години;
 Специалисти дигитален маркетинг: до 5 години;
 Специалисти концептуално планиране и внедряване: до 5 години;
 Специалист Интернет на нещата (IoT): до 5 години;
 Специалист по енергиен мониторинг: до 3 години;
 Специалист управление на интелигентни мрежи и интелигентни измервателни
уреди: до 3 години;
 Специалист интелигентна измервателна система: до 3 години.
За електроразпределителните предприятия се отбелязва, че от гледна точка на
навлизането на новите дигитални технологии, следните типове кадри ще са необходими
през следващите години:
 Специалисти по автоматизация на производството: до 1 година;
 Специалисти Big data и разширени анализи: до 1-5 година;
 Специалисти развитие на дигитални бизнес модели и услуги: до 1 година;
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 Специалисти киберфизични системи (системи, при които са свързани
информационни, софтуерни компоненти с механични и електронни части, които
комуникират посредством единна инфраструктура за предаване на данни, като
например интернет: до 3-5 години;
 Специалисти облачни изчисления (съхраняване и запазване на данни в
отдалечени бази, достъпни чрез интернет): до 3 години;
 Специалисти разработване и интеграция на мобилни приложения: до 3 години;
 Специалисти дигитален маркетинг: до 1 година;
 Специалисти концептуално планиране и внедряване: до 1-5 години;
 Специалист Интернет на нещата (IoT): до 5 години;
 Специалист по енергиен мониторинг: до 1-5 години;
 Специалист управление на интелигентни мрежи и интелигентни измервателни
уреди: до 1-5 години;
 Специалист интелигентна измервателна система: до 1-3 години;
 Специалист системи за сградна автоматизация (building management system –
BMS): до 3 години.
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VII. НАСТОЯЩО И БЪДЕЩО ТЪРСЕНЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ
VIII. ПРЕПОРЪКИ И ПОЛИТИКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА
СИНЕРГИЯ

В

ДИГИТАЛНИТЕ

УМЕНИЯ

НА

РАБОТНИЦИТЕ

И

СЛУЖИТЕЛИТЕ В СЪОТВЕТНИЯ ОТРАСЪЛ/ПРОФЕСИЯ
Високото равнище на производственото оборудване и индустриалните технологии,
високото

качество

на

труда

превръщат

енергетиката

и

по-конкретно

електропроизводството и електроразпределението във високо капитализиран сектор. От
гл.т. на монетарната величина на дълготрайните материални активи (ДМА), то секторът
заема ключово място в националната икономика и има висока относителната тежест на
капиталовите разходи в общите производствени разходи.
Високотехнологичното равнище на производството и управлението в сектора
предполагат използването на висококачествен труд- капитализиран с висока
професионална квалификация. Неговото формиране и подържане, от своя страна, е
функция на инвестиции (публични, корпоративни, индивидуални) в образование и
квалификация. Затова е необходима преоценка на изискванията и обхвата на
програмите за поддържане и обогатяване на професионалните компетентности.
Препоръките на брашовите партьори към образователни инициативи за придобиване на
дигитални умения в отрасъла обхващат:
 Осигуряване

на

преквалификационни

курсове

на

работното

място

от

работодателя в рамките на следващите 12 месеца;
 Повишаване на квалификацията чрез изнесено обучение в учебни структури или
специализирани курсове;
 Наемане на нов персонал с дигитални умения;
 Обсъждане със социалните партньори на плановете за технологично развитие и
планиране на програми за преквалификация и създаване на нови работни места.
Тези препоръки могат да се проследят при анализа на състоянието в конкретни
предприятия.
Предприятията разполагат със собствен център за обучения, в който се провеждат
курсове за усвояване/повишаване на дигитални умения/компетентности. Тези центрове
работят с външни или вътрешни обучители.
В електрогенериращото предприятие при наемане на нови служители, преценката за
нивото на общите и специфичните дигитални умения/компетентности, необходими за
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длъжността, се извършва въз основа на информацията, посочена в автобиографията и
въз основа на документ за завършена степен на съответстващо образование. В
електроразпределителните предприятия тази преценка се изготвя на базата на
информация, посочена в автобиографията, чрез изпит, чрез документ за завършена
степен на съответстващо образование или въз основа на специализиран сертификат за
специфични за длъжността/професията дигитални компетенции.
В случай, че след наемане на работа на определен служител се установи, че той не
разполага с необходимите общи и/или специфични дигитални умения/компетентности,
предприятията предприемат някои от следните мерки:
 Обучение в процеса на работа чрез ментор/наставник;
 Предоставяне на квалификационен курс в център за професионално обучение;
 Предоставяне на курс за повишаване на общите/специфичните дигитални
умения/компетентности с вътрешни за предприятието обучители.
Електрогенериращото предприятие се справя с интензивното развитие на новите
технологии и навлизането им сектора, като регулярно, въз основа на предварително
съставен график, изпраща свои служители на курсове/обучения за повишаване на
квалификацията, включително в областта на общите/специфични дигитални умения в
специализирани центрове за обучение.
Електроразпределителните предприятия ползват по-широка гама от мерки за справяне с
интензивното развитие на новите технологии, включително:
 Регулярно организиране на място на курсове/обучения за повишаване на
квалификацията на персонала в областта на общите и специфични дигитални
умения/компетентности с вътрешни или външни обучители;
 Организиране на място на курсове/обучения по конкретни дигитални
компетентности (например: работа със специализиран софтуер, управление на
електронна машина и други) с вътрешни или външни обучители;
 Регулярно, въз основа на предварително съставен график, се изпращат
служители на курсове/обучения за повишаване на квалификацията, включително
в областта на общите/специфични дигитални умения в специализирани центрове
за обучение;
 Изпращане

на

служители

на

курсове/обучения

за

повишаване

на

квалификацията, включително в областта на общите/специфични дигитални
умения в специализирани центрове за обучение;
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 Използване и насърчаване на дуалното обучение (обучение чрез работа),
включително

по

отношение

на

общите

и

специфични

дигитални

умения/компетентности.
ЧЕЗ Разпределение и ЕСО посочват, че нямат приети вътрешни стандарти и/или
процедури за проверка и/или валидиране на дигиталните умения/компетентности на
служителите.
Предприятията разглеждат като най-подходящи варианти за повишаване на общите
дигитални умения/компетентности комбинираното обучение (случващо се на работните
места и в центрове за професионално обучение) и вътрешно фирменото обучение. За
придобиване на специфичните дигитални умения се счита за подходящо както
посочената комбинация, така и обучаването директно от доставчика/разработчика на
системата.
Обученията за повишаване на дигиталните умения/компетентности на персонала
следва да се случват с откъсване от работа, включително с ползване на платен отпуск.
На въпроса как следва да се финансират обученията за повишаване на дигиталните
умения/компетентности на персонала, част от респондентите не могат да преценят, а
други препоръчват финансиране от работодателя и (със самоучастие) от служителя.
Преките ръководители на съответните звена/отдели са отговорни за разработването на
графиците за обучение и квалификации (включително тези в сферата на дигиталните
умения/компетентности) в ТЕЦ Марица Изток. При електроразпределителните
предприятия тази отговорност се поема от преките ръководители или от отдел
„Човешки ресурси“.
Центровете за професионално обучение или външни експерти се натоварват с
разработването на учебните програми в предприятията, включително тези в сферата на
дигиталните умения/компетентности.
В две от предприятията има фирмени обучителни/квалификационни програми.
В

електрогенериращото

предприятие

през

последната

календарна

година

са

провеждани обучения във връзка с въведени нови технологии за очистване и изгаряне,
които изискват общи дигитални умения. Оперативния персонал е преминал обучение в
Център за професионално обучение по енергопроизводство. В ЧЕЗ също са провеждани
вътрешни обучения и обучения в ЦПО.
Трите предприятия преддвиждат провеждането на нови вътрешни обучения по
общи/специфични дигитални умения/компетентности и обучения в ЦПО.
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