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„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД  

Осъществява управлението на електроенергийната система на България, 

съвместната паралелна работа с електроенергийните системи на другите 

страни от ENTSO-e, осигурява експлоатацията, поддръжката и развитието на 

електропреносната мрежа и администрира пазара на електрическа енергия  
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На сайта на ЕСО (www.eso.bg) е публикуван навият "План за 
развитие на електропреносната мрежа на България за периода 
2018 – 2027г.", който е представен за утвърждаване в КЕВР. 

В мрежа 400kV се работи по изграждането на 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“ 

Перспективи за развитие на  

електропреносната мрежа 
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В дългосрочен план се предвижда изграждането на следните 
нови електропроводи 400kV: 

− п/ст „София запад“ – п/ст „Ниш“ (Сърбия); 

− п/ст „Пловдив“ – п/ст „Царевец“; 

− в/ст „Ветрен“ – п/ст "Благоевград". 

Перспективи 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 малки конвенционални централи; 

− подобряване сигурността на захранване на отделни райони; 

− подобряване обмена на електроенергия с разпределителните 
мрежи. 

Перспективи за развитие на  

електропреносната мрежа 
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При положително решение за изграждането на АЕЦ „Белене“, свързването 
на блоковете към електропреносната мрежа ще се извърши на две нива 
напрежения - 400kV и 110kV. Основното свързване на блоковете е към 
мрежа 400kV, а резервното захранване на собствените нужди е от мрежа 
110kV. 

Необходимото развитие на мрежа 400kV е:  

− АЕЦ „Белене“ - п/ст „Мизия” – два нови единични електропровода 400kV; 

− АЕЦ „Белене“ - п/ст „Царевец” – нов двоен електропровод 400kV; 

− АЕЦ „Белене“ - п/ст „Варна“– нов единичен електропровод 400kV; 

− п/ст „Царевец“ - п/ст „Пловдив“ – нов двоен електропровод 400kV; 

− нов шунтиращ реактор в п/ст „Царевец“, 400kV, 200MVAr. 

Необходимо развитие на  

електропреносната мрежа за АЕЦ "Белене" 
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Необходимото развитие на мрежа 110kV е:  

− АЕЦ „Белене“ - п/ст „Плевен 2“ – нов двоен електропровод 110kV; 

− АЕЦ „Белене“ - п/ст „ Левски“ – нов двоен електропровод 110kV; 

− п/ст „Белене“ - АЕЦ „Белене“ – нов единичен електропровод 110kV; 

− АЕЦ „Белене“ – „Свищов“ – нов единичен електропровод 110kV; 

− реконструкция на електропроводи 110kV от п/ст „Левски“ до п/ст 
„Русаля“.  

Необходимо развитие на  

електропреносната мрежа за АЕЦ "Белене" 
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Посоченото развитие на мрежа 400kV гарантира изпълнението на 

критерия за сигурност „n-2“, като осигурява необходимата устойчивост 

на синхронните генератори и позволява изнасянето на произведената 

от централата електроенергия към вътрешността на страната при 

нормални и ремонтни схеми на електропреносната мрежа. 

Посоченото развитие на мрежа 110kV гарантира изпълнението на 
изискванията, свързани с процесите на самопускане на двигателите 
при преминаване собствените нужди на блоковете от работно към 
резервно захранване. 

Прогнозните допълнителни инвестиции за развитие на 
електропреносната мрежа по присъединяването на двата блока в АЕЦ 
„Белене“ се оценяват на около 664.2 млн. лв., като в разходите не е 
включено изграждането на присъединителната уредба. 

Необходимо развитие на  

електропреносната мрежа за АЕЦ "Белене" 
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Изграждането на един или два нови блока на площадката на АЕЦ 
"Козлодуй" също изисква значително развитие на електропреносната 
мрежа 400kV и допълнителни финансови разходи въпреки, че там са 
работили още четири блока с обща мощност 1760MW, които сега са 
изведени от експлоатация. По отношение осигуряването на 
резервното захранване на новите блокове от мрежа 220kV, не е 
необходимо никакво развитие на тази мрежа. 

В миналото, блокове 1 и 2, с обща брутна мощност 880MW, бяха 
присъединени към мрежа 220kV, а блокове 3, 4, 5 и 6 с обща брутна 
мощност 2880MW бяха присъединени към мрежа 400kV.  

От началото на 2007г., в експлоатация остават само двата 1000-
мегаватови блока, като брутната им сумарна мощност ще нарасне 
поетапно до 2200MW.  

Вариант за изграждане на един или два нови 

блока на площадката на АЕЦ "Козлодуй" 
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Присъединяването на блокове в АЕЦ „Козлодуй“ означава сумарна 
брутна мощност от 4400MW (при два нови блока) или 3300MW (при 
един нов блок), която трябва да се изнесе към вътрешността на 
страната по мрежа 400kV, при изпълнение на изискванията за 
сигурност и устойчивост на синхронните генератори при нормални и 
ремонтни схеми на електропреносната мрежа.  

Същевременно, сигурността и режима на експлоатация на блоковете 
на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ не трябва да зависи от 
транзитните и кръговите потоци през българската електропреносна 
мрежа и от статуса на двойния междусистемен електропровод между 
ОРУ на АЕЦ „Козлодуй“ и п/ст Tantareni в Румъния. 

Вариант за изграждане на един или два нови 

блока на площадката на АЕЦ "Козлодуй" 
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Необходимото допълнително развитие на мрежа 400kV е:  

− АЕЦ "Козлодуй" - п/ст Столник - нов единичен електропровод 400kV; 

− п/ст „Мизия“ - п/ст „Царевец“ - нов единичен електропровод 400kV; 

− п/ст „Царевец“ - п/ст „Пловдив“ – нов двоен електропровод 400kV; 

− нов шунтиращ реактор в п/ст „Царевец“, 400kV, 200MVAr; 

− в/ст „Ветрен“ - п/ст „Благоевград“ - нов единичен електропровод 400kV. 

Прогнозните допълнителни инвестиции за развитие на електропреносната 
мрежа по присъединяването на нови блокове в АЕЦ „Козлодуй“ се 
оценяват на около 505.4 млн. лв. при два нови блока и 470.4 млн. лв. при 
един нов блок. 

Вариант за изграждане на един или два нови 

блока на площадката на АЕЦ "Козлодуй" 
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Прогнозните допълнителни инвестиции за развитие на 
електропреносната мрежа по присъединяването на АЕЦ "Белене" са 
с около 150-200 млн. лв. по-високи в сравнение с варианта за 
изграждане на нови блокове в АЕЦ „Козлодуй“. 

Присъединяването на АЕЦ "Белене" към електропреносната мрежа 
обаче, ще има голям положителен ефект върху повишаване 
сигурността на работата на цялата електроенергийна система на 
България. Предвиденото развитие на мрежа 400kV практически ще 
удвои пръстен 400kV между северозападната и североизточната част 
на страната и ще реализира здрава напречна връзка север-юг в 
централната част на страната. Ще се подобри значително 
захранването на обширни райони около Плевен, Свищов, Велико 
Търново и Русе.  

При варианта с АЕЦ „Козлодуй“, необходимото развитие на мрежа 
400kV е ограничено в западната половина на страната.  

Сравнение на разходите и ползите между двата варианта: 

изграждане на АЕЦ „Белене“ или изграждане на нови блокове в АЕЦ 

„Козлодуй“, от гледна точка на развитие на мрежата 
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На база анализа на разходите и ползите за развитие на 
електропреносната мрежа на страната, ЕСО като системен 
оператор счита, че реализирането на проекта АЕЦ "Белене" е по-
добрият вариант за обезпечаване сигурността на енергийните 
доставки в страната и търговския обмен на електроенергия със 
страните от континентална Европа в дългосрочен план. 

Изграждането на АЕЦ „Белене“ не пречи на развитието на 
концепцията за нов блок 7 на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ като 
самостоятелен проект.  

Сравнение на разходите и ползите между двата варианта: 

изграждане на АЕЦ „Белене“ или изграждане на нови блокове в АЕЦ 

„Козлодуй“, от гледна точка на развитие на мрежата 



Благодаря за вниманието ! 


