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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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В съответствие със задълженията, произтичащи от Закон за 
Енергетиката, Закон за Енергията от Възобновяеми Източници,  
издадените лицензии и Правила за Управление на 
Електроенергийната Система, Електроенергийният Системен 
Оператор (ЕСО ЕАД) разработва ежегодно Десетгодишен план 
за развитие на електропреносната мрежа на България, който се 
предоставя за утвърждаване на Комисията за Енергийно и Водно 
Регулиране (КЕВР). 

На сайта на ЕСО (www.eso.bg) е публикуван текущият "План за 
развитие на електропреносната мрежа на България. 

Перспективи за развитие на  

електропреносната мрежа 
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10-годишният план на ЕСО се основава на писмено заявени, 
договорени или планирани от ползвателите на преносната мрежа 
нови производствени мощности или товари и съдържа следната 
основна информация за съответния планов период: 

− анализ на потреблението и прогноза за развитие на 

електрическите товари; 

− анализ на производствените мощности и списък на заявените 

нови производствени мощности; 

− прогнозни мощностни и енергийни баланси на ЕЕС;  

− анализ на потокоразпределението и необходимо развитие на 

преносната мрежа; 

− нива на токовете на къси съединения; 

− развитие на телекомуникационната инфраструктура; 

− оценка на необходимите инвестиции. 

Перспективи за развитие на  

електропреносната мрежа 
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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“ 

Основни направления в развитието 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“; 

− ВС „Ветрен“ – п/ст "Благоевград". 

Основни направления в развитието 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 от 
разпределеното производство на ВЕИ; 

− присъединяване на малки конвенционални централи; 

− подобряване сигурността на захранване на отделни райони; 

− подобряване обмена на електроенергия с разпределителните 
мрежи. 

Основни направления в развитието на  

електропреносната мрежа 
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Ядрената технология към момента е най-доброто средство срещу 
изменението на климата. Атомните централи са единствения 
мащабен източник на електроенергия, достъпен 24 часа в 
денонощието, който не отделя парникови газове. 

Изграждането на нови ядрени мощности, с възможност на 
блоковете за ежедневна промяна на натоварването в широк 
диапазон ще е благоприятно за българската ЕЕС, предвид 
нестабилното производство от вятърните и фотоволтаичните 
генериращи модули при нашето географско разположение и 
тяхното негативно влияние върху динамичните характеристики на 
електропреносната мрежа. 

Съществува и вероятност за поетапно понижение на 
електропроизводството от въглищните електроцентрали в 
страната, като следствие от "Референтен документ за най-добри 
налични техники за големи горивни инсталации (LCP BREF)" на ЕК. 

Мястото на АЕЦ "Белене" в ЕЕС на България 
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Към настоящия момент, в ЕСО няма писмено заявени намерения за 
изграждане и присъединяване към електропреносната мрежа на 
нови производствени ядрени мощности. По тази причина, в 10-
годишня план на ЕСО не фигурира присъединяването на два 1000-
мегаватови блока в АЕЦ "Белене". 

Въпреки това, през изминалите години, ЕСО е определил 
необходимото развитие на електропреносната мрежа за 
присъединяването на два блока в АЕЦ "Белене". Това 
присъединяване гарантира изпълнението на критериите за 
сигурност при работа на генераторите и изнасянето на 
произведената електроенергия към вътрешността на страната по 
мрежа 400kV. Определено е и необходимото развитие на мрежа 
110kV за осигуряване резервното захранване собствените нужди на 
централата.   

Мястото на АЕЦ "Белене" в ЕЕС на България 
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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 следното:  

− 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 
включена стойността на присъединителната уредба 400/110kV. 

Необходимо развитие на  

електропреносната мрежа за АЕЦ "Белене" 
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Развитието на електропреносната мрежа на страната заради 
присъединяване на АЕЦ "Белене" ще окаже 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 по направлението север-юг в централната част на страната. 
Ще се подобри значително захранването на обширни райони около 
Плевен, Свищов, Велико Търново и Русе.  

ЕСО счита, че реализирането проекта на АЕЦ „Белене“ не пречи на 
развитието на концепцията за нов блок 7 на площадката на АЕЦ 
„Козлодуй“ като самостоятелен проект.  

Необходимо развитие на  

електропреносната мрежа за АЕЦ "Белене" 



Благодаря за вниманието ! 


