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Summary: Currently, a significant part of the hydropower potential in the middle and
lower reaches of the Maritsa River and its tributaries is not used because of the assumptions about the preservation of ecosystems in highly anthropogenic impacted river sections. Topographical conditions in the lower reaches of the river does not suitable for the
construction of facilities for regulating of the water volumes, but there are options for
reconstruction of low-pressure hydraulic structures using their energy potential. The
research have been associated with a new estimate of flow of the Maritsa River and the
possibilities for its utilization in targeted locations. Carried out economic and financial
evaluation of the possible uses for the sites of existing facilities have been made also.
ЦЕЛ НА РАЗРАБОТКАТА

Топографските условия в долното
течение на р. Марица не са подходящи
за изграждане на съоръжения с
възможности за регулиране на протичащите води, но съществуват възможности за преустройство на голям брой
нисконапорни съоръжения за оплзотворяване на вече създаденият хидроенергиен потенциал (ХЕП).
От друга страна с приемането на
ПУРБ на р. Марица през 2010 г.[1] и
обособяването на защитените зони по
Натура 2000 до голяма степен допълнително ограничава възможностите за
изграждане на ВЕЦ и МВЕЦ в подходящите участъци по чисто екологични
причини. Макар и необосновани научно, тези забрани са нормативно обвързани и залегнали като дългосрочна
стратегия за подобряване на качество-

то на водите и речните екосистеми.
Основната цел на настоящата разработка е изследването на хидроенергийния потенциал и екологичното
му използване при съществуващи
съоръжения в средното и долното
течение на река Марица и притоците й.
Това включва изясняването и определянето на основните орохидрографски,
климатични и хидроложки параметри,
чрез които да се определят средния
отток, разпределението му по месеци и
минималния отток за оводняване.
Събрани са данни за съществуващите съоръжения в средното и
долно течение на р. Марица (табл. 1),
при които е възможна реконструкция и
изграждане на енергопроизводствени
мощности, като за целите на изследването е извършено и техническо заснемане на съществуващите.
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Таблица 1 – Пунктове по р. Марица и притоците и за оползотворяване на ХЕП на
съществуващи съоръжения

ХИДРОЛОЖКА ИЗУЧЕНОСТ НА
ПОРЕЧИЕТО

В басейна на река Марица е
изградена достатъчно гъста мрежа от
хидрометрични станции за измерване на
хидроложките величини. Към настоящия момент, Националният институт по
метеорология и хидрология – филиал
Пловдив поддържа 45 хидрометрични
станции - 10 - на главната река и 35 - на
притоците, като 21 от тях са автоматични (7 - по главното течение на Марица при Радуил, Белово, Пазарджик, Пловдив, Първомай, Харманли и Свиленград). В настоящото изследване са
използвани данни от наблюдението на
оттока в 8 ХМС – 4 разположени по
главното течение на р. Марица и 4 – по
притоците й. В Табл. 2 са показани
основните орохидрографски параметри
на реката към използваните ХМС.
Данните за среднодневните и средномесечни водни количества в разглежданите ХМС са взети от [2], [3], данни от
предишни разработки на колектива и
актуални данни за водните количества
от НИМХ-БАН (1984-2012).
Преди да бъдат определени характеристиките на годишния отток в разглежданите станции е направен анализ на
наличните нарушители на оттока и тяхното влияние върху отточния режим на
реката в средното и долното й течение.
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Окончателно, като представителен е
приет периода 1976-2012 година, който
отразява най-добре режима на оттока в
средното и долното течение на река
Марица и притоците й (Табл. 3).
Като изходни данни за анализиране
на годишния отток в избраните 8 ХМС
(Табл. 2) са използвани редиците от
средногодишни водни количества за
период на наблюдение 1976-2012 г.
Данните са приведени към еднороден
период на наблюдение (1976-2012 г.). За
всички ХМС са налице данни за еднородния период 1976-2012, с изключение
на ХМС 73370/344А - р. Банска при с.
Добрич, за която има наблюдения от
1991 до 2012. За да бъдат приведени
данните за ХМС 73370/344А - р. Банска
при с.Добрич към период на наблюдение 1976-2012 г., липсващите данни за
1976-1990 г. са възстановени с помощта
на регресионен анализ, като за аналог е
използвана ХМС 73750/307 – р.Харманлийска, гр.Харманли.
Изясняването на режима и характеристиките на минималния отток към
съществуващите прагове е направено
аналогично на годишния отток.
Като изходни данни са използвани
редиците от минимални средномесечни
водни количества за период на наблюдение 1976-2012 г. за станциите-аналози
72700, 72850, 73750, 73850 и 73550.
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Таблица 2 – ХМС използвани за хидроложки изчисления

Таблица 3 – Характеристики на оттока в пунктове на съществуващи съоръжения

Съгласно [4] относно определяне
размера на минимално допустимия
отток в реките за съхранение на речните екосистеми, се изисква екологичното водно количество да бъде 10 % от
нормата на оттока и не по-малко от
минималното средномесечно водно
количество с обезпеченост 95 %.
За целите на водостопанските изследвания са изчислени трайностните
криви за средна по водност година по
избраните години-модел за станциите
аналози и на тяхна база са разработени
трайностните криви за средна по
водност година към съществуващите
съоръжения.
Т Е Х Н И КО - И КО Н О М И Ч Е С К А
ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХИДРОЕНЕРГИЙНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ.

За определяне на икономически
изгодния ХЕП е използвана методоло-

гията на ДКЕВР [5] за определяне
цените на електрическата енергия,
произведена от възобновяеми източници. Основните фактори, използвани за
определяне на нивото на цените на
електрическата енергия, произведена от
ВЕИ са размерът на инвестиционните
разходи, включително разходите за
присъединяване към съответната преносна или разпределителни мрежи,
нивото на експлоатационните разходи,
капиталовите разходи (Табл. 4), в т.ч.
разходите за амортизация, определени
на основата на среден полезен техникоикономически живот на активите и
възвръщаемостта, изчислена на базата
на определената целева норма на възвръщаемост и осреднените инвестиционни разходи, необходими за производство на електрическа енергия и средна
годишна производителност на централите. Преференциалните цени отразяват
вида на възобновяемия източник, видовете технологии, инсталираната мощ37

ност на обекта, мястото и начинът на
монтиране на съоръженията. Като
допълнителен помощен инструмент е

използван програмен продукт RET
Screen Clean Energy Project Analysis
Software разработен за МВЕЦ [6].

Таблица 4 – Икономически характеристики на МВЕЦ в характерните пунктове

За извършване на финансовоикономически анализ и оценка на
икономически изгодният ХЕП
в
разработката са използвани следните
динамични и статични методи:

потоци със сумата на отрицателните
(разходни) парични потоци, породени
от проекта.

Нетна сегашна стойност NPV (Net
Present Value).
В съвременния инвестиционен анализ се приема, че методът на нетната
настояща стойност е с най-голямо
практическо приложение. Той е водещ
показател за оценка на ефективността
на инвестиционни проекти (1), тъй
като той в най-голяма степен показва в
каква степен се е повишило благосъстоянието на инвеститорите.

Коефициент
„Приход-Разход“
BCR (Benefit-Cost Ratio).
Целта на анализа “приходи-разходи” е да се изчисли т.нар коефициент
“приходи-разходи” или индексът на
рентабилността BCR (3). Той показва
каква стойност (доход) се получава от
всеки лев първоначални инвестиции
като се съблюдава времевата стойност
на парите. Формулата, по която се намира индексът на рентабилността е
следната:

(1)
Където:
C0 - Първоначална инвестиция
[BGN];
C1-n - Парични потоци [BGN];
r - дисконтов фактор [%].
Вътрешна
норма
на
възвращаемост IRR (Internal Rate of
Return)
Вторият основен показател (2) е за
оценка на финансовата ефективност
на инвестиционните проекти. Методът
представлява онази норма на дисконтиране, която изравнява сумата на
дисконтираните положителни парични
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(2)

(3)
Срок на откупуване – PBP (pay
back period)
Този метод е един от найпопулярните и широко използвани
методи за оценка и избор на
инвестиционни варианти. Чрез метода
срок на откупуване се определя
продължителността от време (4),
необходимо, за да се възстановят
първоначалните инвестиции за сметка
на
финансовите
резултати
от
инвестицията.
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а)

б)

в)

г)

Фиг. 1. Графично съпоставяне на финансовите показатели на инвестициите в разглежданите
пунктове - а)NPV, б)IRR, в)BCR, г)PBP.

(4)

Където:
NI -средногодишен нетен паричен
доход

Таблица 5 – Финансово-икономически показатели за инвестиции за оползотворяване на ХЕП
на съществуващи съоръжения

Себестойност на kWh (Energy
Production Cost)
Допълнително е изведен и показателят Себестойност на kWh (Energy
Production Cost), който е статичен
показател и при сравнение с базовата
цена за електроенегрия, определена от
ДКЕВР за съответния вид ВЕЦ, дава
отговор на въпроса ефективна ли е

инвестицията или не.
Направена е оценка и сравнение на
ефекта от изграждането на ВЕЦ върху
емисиите на парникови газове. Въздействието е изследвано чрез показателя GHG (Greenhouse Gas emission
reduction). Емисиите на парникови
газове намаляват при всеки един от
проектите.
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ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сравнителният анализ (Фиг. 1) на
резултатите от финансово-икономическия анализ за пунктовете на р.
Марица показва, че изграждането на
ВЕЦ във всеки един от пунктовете е
изгодна инвестиция с изключение на
Пункт 12 (Харманлийска) (табл. 5).
Влошените финансови показатели
на инвестицията в Пункт 12 се дължат
най-вече на ниската производителност, респективно приходи, които не
могат да покриват ескплоатационните
разходи и да осигурят положителен
паричен поток и възвръщане на
инвестицията.
На първо място по ефективност е
Пункт 6 (Димитровград-2) с най-висока Нетна настояща стойност (NPV),
най-висока Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) и най-кратък срок
на откупуване (PBP).
За разглежданите пуктове получената приблизителна сумарна мощност
възлиза на 31,0 MW, а произведената
от тях енергия съответно на 158,73
xЕ+6 kWh/year за средна година.
Настоящото изследване показва
еднозначно, че при сегашните икономически условия оползотворяването на
ХЕП на съществуващите съоръжения в
средното и долно течение на р. Марица е
атрактивно от гледна точка на финсовоикономическите критерии.
Може да се твърди, че при подходящи технически решения за реализация
на инвестиционните намерения биха
се решили комплексни проблеми по
реката свързани с:
1. Повишаване на сигурността на
съществуващите съоръжения посредством, тяхното укрепване и привеждане
на основните им конструкции към
настоящото законодателство и нормативна база.
2. Изграждане на нови подходящи и
съобразени с конкретните условия на
реката, рибни проходи, които значително ще подобрят връзките можду
ГВН и ДВН и ще осигурят непрекъснатост на речният континиум.
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3. Възстановяване на съществуващите съоръжения и тяхната функция
за отбиване на води към напоителните
ПС. Предвид очакваното възстановяване на напояването свързано с Европейски програми за новият програмен
период 2015-2020 г., проблемът с
безрисковото и обезпечено водоподаване е ключов за повишаване на
добивите на земеделска продукция.
4. Наличният пад в следтвие на тези
реконструкции ще се използва за
производство на зелена и екологично
чиста електроенергия за изпълнение
на поетите ангажименти за дял на
консумирана възобновяема електроенергия.
5. Трайно възстановяване на влажните зони прилежащи към съответните
водопреградни съоръжения.
6. Възможност за собствениците на
съоръженията за реализация на допълнителни приходи.
Резултатите от изследването са
представени на БД- ИБР гр. Пловдив с
цел допълване на базата данни за р.
Марица.
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