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Десетгодишният план за развитие на ЕЕС на
България e разработен в съответствие с
изискванията на:

 Закон за енергетиката на България - чл.81г.;

 Правила за управление на електроенергийната система –
глава втора, раздел 3;

 Директива 2009/72/EO на Европейския парламент и на
съвета, чл.22;

 Изисквания на Европейската организация на операторите на
електропреносни системи (ENTSO-E).

Десетгодишен план за развитие на ЕЕС
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Десетгодишният план за развитие на ЕЕС на
България съдържа основната инфраструктура за
пренос на електроенергия, която се предвижда за
изграждане, разширяване, реконструкция и
модернизация през следващите десет години.

Той осигурява своевременно и хармонично
изграждане и въвеждане в експлоатация на нови
елементи на електропреносната мрежа за
икономична и сигурна работа на ЕЕС, при спазване
критериите за сигурност и действащите стандарти
за качество на електроснабдяването.

Десетгодишен план за развитие на ЕЕС
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Изработването на Десетгодишния план се основава на
следните анализи:

 анализ на потреблението на електрическа енергия в ЕЕС на
България и прогноза за развитие на електрическите товари до
2026г.;

 анализ на производствените мощности в ЕЕС на България,
включително от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);

 прогнозни мощностни и енергийни баланси на ЕЕС;

 възможности за управление и анализ гъвкавостта на
производствените мощности: базови мощности, мощности с
приоритетно производство, балансиращи и резервиращи
мощности, регулиращи мощности;

Десетгодишен план за развитие на ЕЕС
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 изследване на потокоразпределението и нивата на
напреженията в електропреносната мрежа, в съответствие с
прогнозните мощностни баланси;

 развитие на електропреносната мрежа, включително
изграждане на нови междусистемни електропроводи;

 нива на токовете на къси съединения на шини 400, 220 и 110kV
на подстанциите от системно значение;

 развитие на телекомуникационната инфраструктура за
осигуряване на наблюдаемостта на ЕЕС;

 оценка на необходимите инвестиции за реализация на
предложения план за развитие на електропреносната мрежа.

Десетгодишен план за развитие на ЕЕС
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Анализ на потреблението на 
електрическа енергия

Прогнозата за развитие потреблението на електроенергия на ЕЕС
на България до 2026г. се основава, както следва:

 на статистическа информация;
 на макроикономическата прогноза на МФ;
 прогнозата за електропотреблението при различни сценарии на

енергийна ефективност на АУЕР;
 прогнозата за електропотреблението на Европейската комисия;
 собствена експертна прогноза.

При прогнозирането са отчетени следните фактори, които влияят
на потреблението на електроенергия в страната:

 брутен вътрешен продукт, структура и енергоемкост;
 брой на населението/домакинствата;
 цена на електроенергията;
 тенденции в развитието на електроенергийната ефективност.
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Анализ на потреблението на
електрическа енергия

Приети са два основни сценария за развитие на 
електропотреблението: минимален и максимален, MWh



Анализ на производствените мощности

Прогнозата за развитие на производствените мощности на
България до 2026г. се основава на изразените от
производствените дружества инвестиционни намерения и на
„Програма за прилагане на директива 2001/80/ЕО, касаеща
големите горивни инсталации”, приета от Министерски съвет с
решение № 216/04.04.2003г., която е Приложение към договора за
присъединяване на България към Европейския съюз.

Поради разминаване във времето, изразените инвестиционни
намерения от производствените дружества, ползващи въглища
като първичен енергиен източник, не отчитат приемането от
Европейския парламент на Референтен документ за най-добри
налични техники за големи горивни инсталации. В тази връзка
всяка бъдеща промяна на инвестиционни намерения ще бъде
отразена в следващия десетгодишен план.
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Анализ на производствените мощности

Детерминираността в развитието на производствените
мощности, предполага изготвянето на единствен
сценарий, за който са взети следните предпоставки:
 удължаване експлоатацията на блокове 5 и 6 в АЕЦ „Козлодуй”;

 не е предвидена реализация на хидрокаскада „Горна Арда”,
поради замразяване на проекта от страна на инвеститорите;

 изграждане на договорените за присъединяване мощности по §18
от ЗЕВИ, както и изграждане на заявените високоефективни ко-
генериращи мощности;

 изграждане на икономически ефективни малки ВЕИ по чл.24 от
ЗЕВИ;

 изграждане на икономически ефективни ВЕИ по чл.25 от ЗЕВИ, но
извън обхвата на чл.24 от същия закон, които са способни да се
конкурират за доставки на електроенергия на свободния пазар. 9



Прогнозни мощностни и енергийни баланси 

За развитието на електропреносната мрежа на страната в
перспектива до 2026г., определящи са мощностните и
електроенергийните баланси при максималния сценарий на
прогнозата за развитие на електропотреблението.
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Прогнозни мощностни и енергийни баланси 

Поради наличието на достатъчно производствени мощности, до 2026г.
не се очакват затруднения в електроснабдяването на страната при
нормални метеорологични условия и при нормална аварийност. В
страната ще има остатъчна разполагаемост за производство от 8 350 до
9 850 GWh годишно или около 20% от разполагаемите мощности, като
това се дължи основно на прираста на ВЕИ.
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Национални индикативни цели 

При приетото в разработката развитие на производството от ВЕИ
се предвижда към 2026г., то да надхвърли 18% от прогнозираното
брутно електропотребление в страната.

Трябва да се има предвид, че при реализиране на
електропотребление близко до минималния вариант, дела на ВЕИ
в крайното електропотребление ще се увеличи, като към 2026г.,
този дял ще надхвърли 19%.

На практика, провеждането на мерки за енергийна ефективност би
подпомогнало осъществяването на националните индикативни
цели, т.е. вместо инвестиции в изграждането на нови ВЕИ, да се
направят допълнителни инвестиции за намаляване на енергийния
интензитет.
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Възможности за управление и анализ на 
гъвкавостта на производствените мощности

Ако към 2026 година проектираните ВяЕЦ и ФЕЦ са нерегулируеми при
обща инсталирана мощност над 2 500 MW, балансиращата способност
(гъвкавостта) на ЕЕС ще бъде намалена. За да се гарантира
достатъчно и гъвкаво развитие на производствените мощности е
необходимо да се предприемат някои от следните възможни решения:
 повишаване на регулиращите възможности на ПАВЕЦ "Чаира", чрез

завършване изграждането на язовир "Яденица";

 изграждане на заместващи газови и/или газо-парови мощности,
отчитайки цената на газта;

 участие на промишлени потребители като доставчици на третичен
резерв, чрез механизма на пазара на балансираща енергия.

Оптималният избор на някоя от гореспоменатите мерки или
комбинация от тях е въпрос на техникоикономически анализ, съобразен
с развитието на електроенергийния пазар в страната и региона.
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Водещите принципи на ЕСО при планиране
развитието на електропреносната мрежа са:
- сигурност при снабдяване с електрическа енергия

на потребителите;
- интеграция на вътрешния и външния пазар на

електроенергия;
- намаляване на вредните въздействия върху

околната среда;
- повишаване на ефективността при преноса на

електроенергия.

План за развитие на 
електропреносната мрежа
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В следствие на пазарните изчисления и спазване
изискванията за сигурност на електопреносната
мрежа, в мрежа 400kV на България е необходимо да
се изградят следните нови електропроводи:
- п/ст „Марица изток“ – п/ст „Неа Санта“ (Гърция);
- п/ст „Пловдив“ – п/ст „Марица изток“;
- п/ст „Марица изток“ – ОРУ ТЕЦ МИ3;
- п/ст „Марица изток“ – п/ст „Бургас“;
- п/ст „Бургас“ – п/ст „Варна“

План за развитие на 
електропреносната мрежа
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Развитие на мрежа 220kV:
приета е концепцията, преносната мрежа 220kV да не се развива
повече, за сметка на мрежи 400kV и 110kV, с изключение
изграждането на второ захранване на района на гр. Русе.

Развитие на мрежа 110kV:
подобряване сигурността на пренасяне на електроенергията,
произведена от ВЕИ;

присъединяване на конвенционални централи с мощност до
200MW;

подобряване сигурността на захранване на отделни райони при
планови и аварийни ремонти в мрежи 400kV и 220kV;

подобряване обмена на електроенергия с разпределителните
мрежи.

План за развитие на 
електропреносната мрежа
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Изследване натоварването на преносната мрежа се осъществява
чрез разработване на изчислителни модели на ЕЕС на България
за възможните гранични режими на работа. Изчислителните
модели включват и електропреносните мрежи на останалите
държави от ENTSO-E (основно ЕЕС от Югоизточна Европа), които
оказват влияние на потокоразпределението в ЕЕС на България.

Очакваният абсолютен максимален електрически товар за 2026г. е
8050MW.

В резултат от изследването на потокоразпределението при
различни режими, е определено необходимото развитие на
електропреносната мрежа за изпълнение на критериите за
сигурност в ЕЕС.

План за развитие на 
електропреносната мрежа
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Компенсиране извеждането от експлоатация на
блоковете в ТЕЦ "Варна":
изграждане на нов ЕП 400kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас";

монтиране на втори автотрансформатор 220/110kV в ОРУ на ТЕЦ
„Варна“;

монтирана е кондензаторна батерия 50MVAr в п/ст "Варна север"
и при необходимост, ще се монтират още кондензаторни батерии
в ОРУ 110kV на ТЕЦ "Варна";

развитие и повишаване сигурността на работа на мрежа 110kV в
района Варна - Добрич

Основни направления в бъдещото развитие на 
електропреносната мрежа на територията на 

ТДУ "Изток":
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Компенсиране намаленото производство в ТЕЦ "Русе" и
подобряване сигурността на захранване района на гр.
Русе чрез изграждане на нов ЕП 220kV от п/ст
"Образцов чифлик" до п/ст "Горна Оряховица"

Основни направления в бъдещото развитие на 
електропреносната мрежа на територията на 

ТДУ "Изток":
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− осигуряване на второ захранване 110kV на гр.Оряхово
от АЕЦ „Козлодуй”;

− повишаване сигурността на захранване на района на
гр. Видин;

− изграждане на напречен ЕП 110kV от п/ст „Мездра" до
п/ст "Ботевград”;

− изграждане на напречен ЕП 110kV от п/ст "Пелово" до
п/ст "Кнежа".

Основни направления в бъдещото развитие на 
електропреносната мрежа на територията на 

ТДУ "Север":
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Кабелната мрежа 110kV в гр. София е собственост на
ЧЕЗ и възможностите на ЕСО за осигуряване
непрекъснатостта на електрозахранването на
потребителите в града се изразяват в повишаване
сигурността на захранване на граничните подстанции.
Предвижда се:
− изграждане на нов двоен ЕП 110kV „Курило -
Металургична”;

− реконструкция на електропровод 110kV между п/ст
"Перун" и п/ст "Княжево".

Основни направления в бъдещото развитие на 
електропреносната мрежа на територията на 

ТДУ „Запад":
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Повишаване сигурността на района Благоевград -
Кюстендил:
− поетапно удвояване на електропроводите 110kV по
направлението ТЕЦ "Б. Дол" - п/ст "Марек" - ВЕЦ
"Рила" - п/ст „Джумая”;

− изграждане на нов електропровод 400kV от п/ст
"Ветрен" до п/ст „Благоевград”.

Основни направления в бъдещото развитие на 
електропреносната мрежа на територията на 

ТДУ „Запад":
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Предвижда се:

− реконструкция на уредба 110kV в п/ст "Пловдив";
− реконструкция и рехабилитация на мрежа 110kV в
района на Родопите;

− реконструкция и рехабилитация на мрежа 110kV в
района на Бургас;

− разширение на п/ст "Бургас".

Основни направления в бъдещото развитие на 
електропреносната мрежа на територията на 

ТДУ „Юг":
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В таблица 10.1 на 10-годишния план са посочени основните обекти от
електропреносната мрежа, които трябва да бъдат реконструирани
или построени нови до 2026г., за изпълнение на критериите за
сигурност на ЕЕС.

В таблица 10.2 на 10-годишния план е посочена необходимостта от
реконструкция на съществуващи обекти и изграждането на нови до
2026г., съгласно инвестиционната програма на ЕСО. Това са обекти,
които не са включени в Таблица 10.1.

Необходимото развитие на релейните защити в обектите е посочено
в отделен раздел 10.4.

Оценка на необходимите инвестиции за 
реализация на предложения план
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Годишните прогнозни стойности на всички разходи за изграждане,
разширяване, реконструкция и модернизация на обектите от
електропреносната мрежа и на системите за защита и управление на
ЕЕС за периода 2017...2026г. са посочени в Таблица 10.3 на плана:

Оценка на необходимите инвестиции за 
изпълнение на плана

Необходимите инвестиции за развитие на електропреносната мрежа за
периода 2017...2026г., се оценяват на 1272,3 млн. лв., от които към
момента 148,1 млн.лв. са привлечени европейски средства. ЕСО ЕАД
осъществява активна дейност по отношение на привличане на
допълнително безвъзмездно финансиране по различните европейски
програми и фондове.

Година 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Разходи,
хил. лв. 114780 120813 128474 128877 125078 127825 129226 131076 132904 133282
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Към настоящия момент се счита, че до 2026г., брутното
електропотребление в страната няма да надвиши 40 410 GWh.

Очакваният абсолютен максимален електрически товар на България
през 2026г. е 8050 MW, а максималния товар за среден работен ден
е 7520MW.

Делът на енергията от ВЕИ, от брутното крайно потребление през
2026г. се очаква да надхвърли 18% при максимален сценарии и 19%
при минимален сценарии на развитие. Провеждането на мерки за
енергийна ефективност би подпомогнало осъществяването на
националните индикативни цели, като вместо инвестиции в
изграждане на нови ВЕИ, е възможно да се направят инвестиции за
намаляване на енергийния интензитет.

Заключения
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Изпълнението на посоченото в плана развитие на
електропреносната мрежа за периода 2017-2026г., дава
необходимата сигурност на електропренасянето при
всички режими на работа на ЕЕС, включително
необходимия обмен на електроенергия със съседните
държави.

10-годишния план 2017-2026г. е публикуван в сайта на
ЕСО в раздел Диспечиране - Развитие на ЕЕС.

Заключения
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За управление на ЕЕС в реално време, изпълнение на графиците за
междусистемни обмени и поддържане сигурността, в съответствие с
изискванията на ENTSO-E (в условия на намалено производство от
конвенционални електроцентрали и повишено производство от
ВЕИ), е необходимо:

 повишаване на регулиращите възможности на ПАВЕЦ "Чаира",
чрез завършване изграждането на язовир "Яденица";

 рехабилитиране на ПАВЕЦ "Чаира", ПАВЕЦ "Белмекен", ВЕЦ
"Сестримо" и ВЕЦ "Момина клисура".

Заключения



Благодаря за вниманието !


