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Енергийна ефективност и 
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химическа промишленост 



Въведение

Движещи фактори:

- Повишаване на конкурентоспособността

- Климатични промени и декарбонизация

- Сигурност на доставките

- Опазване на околната среда

- Дигитализация

Необходимост от секторни анализи, обмяна на добри практики и
иницииране на проекти за енергийна ефективност и внедряване на
продуктови или процесни иновации.



Енергийно потребление
• Химическата 
промишленост и 
черната металургия 
са най-големите 
консуматори на 
енергия (всеки по 
около 19% през 2017), 
следвани от 
хартиената и 
неметали (12%).

Източник: https://www.odyssee-mure.eu/



Енергийно потребление по сектори

Източник: https://www.odyssee-mure.eu/



Енергийна ефективност по 
сектори

Източник: https://www.odyssee-mure.eu/



Енергийна ефективност по 
страни

Източник: https://www.odyssee-mure.eu/



Причина за намаление на 
потреблението на енергия

Източник: https://www.odyssee-mure.eu/



Емисии на СО2 от изгаряне



Енергийна интензивност

Източник: Enerdata
След 2014 година стабилизиране на 
потреблението на първична енергия 
въпреки 2% годишен ръст на БВП



Енергийна ефективност и ВЕИ



Най‐добри налични техники

Решение №2014/738/ЕС за формулиране на 
заключения за НДНТ при рафинирането на 
нефт и газ, обн. 28.10.2014г.

Решения на Европейската комисия за формулиране на заключения за най‐добри 
налични техники (НДНТ), съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността

Решение №2016/902/ЕС за установяване на 
заключения за НДНТ за системи за 
пречистване/управление на обичайни отпадъчни 
води и отпадъчни газове в химическия сектор, 
обн. 09.06.2016 г.
Решение №2017/2117/ЕС за формулиране на 
заключения за НДНТ при производството на органични 
химикали в големи обеми, обн. 07.12.2017г.

Други: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/



Подходи за енергийна 
ефективност

“Pinch analysis” – минимизиране на енергопотреблението в химически 
процеси чрез оптимизиране на системите за оползотворяване на 
топлина, енергийните потоци и оперативните условия на процесите.

Когенерация, където е приложимо

Оползотворяване на топлинна енергия

Процесна оптимизация чрез използване на техники за управление и 
поддържане

Енергиен мениджмънт и бенчмаркинг



Добри практики
Период на проучването март-декември 2019 г.

Източници: АУЕР и регионалните, консултанти по енергийна
ефективност и секторни структури на бизнеса.

Дейността включи:

• информиране на широк кръг от организации и специалисти;

• подготовка на формати за представянето на различни видове добри
практики;

• разпращане на покани и целеви контакти с организации и
специалисти с индикации за успешно участие на пазара за
енергийни услуги;

• подготовката на предложенията за добри практики.

• Събраните Добри практики са получени онлайн, по имейл, в
интернет-страниците на партньорите, чрез публични дискусии и
обхващат около 40 примера.

Сред събраните Добри практики има и такива, събрани от други
страни на територията на ЕС, чрез детайлно онлайн проучване.



Категоризация на добрите 
практики
- Решения/мерки в областта на енергийната ефективност;
- Решения/мерки с екологичен ефект (освен ефекта от

намаляване на използваната енергия);
- Иновативни решения/мерки за дадения икономически

сектор;
- Организационни мерки;
- Мерки за технологична модернизация;
- Използване на възобновяеми енергийни източници;
- Мерки за повишаване на ресурсната ефективност

(намалява използваните материали, образуването на
отпадъци и други);

- Мерки за намаляване на потреблението на енергия в
сгради;

- Мерки за подобряване на производствената дейност;



Отопление с биомаса
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНА КОТЕЛНА ЦЕНТРАЛА НА 
БИОМАСА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ 
ИЗГАРЯНЕ НА ДЪРВЕСЕН ЧИПС В МОТОКАР СЕРВИЗ ООД -
ПЛОВДИВ

Стойността на проекта е в размер на 1 400 000 евро без ДДС.

Анализът на паричните потоци на проекта показва, че проектът има
много впечатляващи финансови показатели: периодът на
възвращаемост на проекта е 3.2 години плюс 1 година гратисен период,
IRR е 21.2%, а NPV е 470.880 евро.

Годишните емисиите на CO2 ще се редуцират с 78 тона в резултат от
годишните икономии на природен газ с 2880 MWhth.



Технологично обновяване

Подмяна на две 10-тонни индукционни пещи за топене на  чугун, 
с две нови  8,06 – тонни пещи. 
Общия срок на действие на реализираната практика е 20 год.

Намаляване на специфично потребление от 916 kWh/t на 838
kWh/t.

Съществуващите 10-тонни индукционни пещи ИП NFТO-10 топят
метала по паспортни данни за 3,5 часа, а реалното отчетеното
време е близо 4,5 часа. Двете нови 8,06 – тонни пещи ИП АВР
топят за 67 минути по паспортни данни.



Подобряване на качеството на 
електрозахранването

20 000 лв.
Общи инвестиционни разходи /разходи по 
комплексната доставка и монтаж на новото 
технологично оборудване/

20.1 МВтч Годишно спестена ел.енергия

16.5 тон/год. Средно намаление на емисии CO2

2 814 лв. Намалени разходи за ел.енергия/годишно

4 900 лв.
Допълнителни неенергийни спестявания от  
скъсено време за обработване и подобрено 
качество на продукцията.

2.6 год. Прост срок на откупуване на инвестицията

В „Монделийз България Продакшън“ ЕООД – гр. Своге е доставен и 
монтиран Регенератор на фазите    с единична мощност 160 kVA. Чрез 
предложената система се осигурява:
‐ непрекъсваемо захранване при прекъсване на фазов или нулев 
проводник;
‐ повишаване на фактора на мощността;
‐ симетриране на фазовите товари;
‐ филтриране на хармониците;
‐ подобряване на качеството на електрическото захранване;
‐ подобряване на работата на съоръженията;
‐ значителна реална икономия на  електрическа енергия.



Внедряване на ISO 50001

y = 0,063x + 723889
R² = 0,19290
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Зависимост между потреблението на 
енергия в kWh и произведената 

продукция в kg

y = 0,081x + 655170
R² = 0,06
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Произведена продукция в кг и енергия 
в kWh по месеци за 2019  КАСКАДА ООД – 10% 

спестяване на енергия 
вследствие на 
организационни мерки и 
внедряване на СУЕ по ISO 
50001

Изискване за 
непрекъснато 
подобряване!

Обосновка на 
мерки, 
мониторинг!



ВЕИ –фотоволтаични централи
‐ Пикова мощност 111,89 kWp 
‐ Изградена е за около месец от ЕНЕРГО‐ПРО 
Енергийни услуги. 

‐ 334 броя поликристални модула по 335 Wp 
всеки и 2 броя инвертори с 50 kW номинална 
АС мощност. 

‐ Специфичен добив от 1219 kWh от инсталиран 
kWp. Соларното съоръжение е снабдено със 
система за мониторинг и контрол, която ще 
следи и анализира в реално време всеки един 
от параметрите му.

„Мегахим“ АД 

Инсталацията ще генерира електроенергия за собствените нужди на 
обектите на компанията, а в периодите на нулево потребление 
остатъчното количество ще бъде изкупувано от енергийния 
доставчик.



Обобщени мерки
БЕКАД е обобщила мерките от 19 обследвани за периода 2015‐2019 г.:

Подмяна на технологично оборудване ‐ Тази мярка е въведена в 30%
от обследваните предприятия, до 20% спестяване

Подмяна на горивна база ‐ Тази мярка е въведена в 22% от
обследваните предприятия, до 25% спестяване

Технологични агрегати и съоръжения ‐ Тази мярка е въведена в 25%
от обследваните предприятия

Оползотворяване на отпадна топлина ‐ Тази мярка е въведена в 15%
от обследваните предприятия, до 10% спестяване

Подмяна на осветителна инсталация ‐ Тази мярка е въведена в 85% от
обследваните предприятия, до 8% спестяване

Въвеждане на система за мониторинг и контрол на
електропотреблението ‐ Тази мярка е въведена в 70% от обследваните
предприятия, до 5% спестяване



Европейски и национални 
проекти и инициативи
‐ BESS (Бенчмаркинг и схеми за енергиен мениджмънт в МСП);
‐ PERMANENT (Управление на риска в проекти за енергийна 
ефективност)

‐ CARE+ (обучение на МСП от химическата промишленост за 
отговорно използване на енергията)

- Energy Performance Contacting Plus (EPC+)
‐ Други
‐ BG16RFOP002‐3.005 „Устойчиво енергийно развитие на 
българските предприятия чрез подкрепа на дейността на Агенция 
за устойчиво развитие“ 

‐ Решения на Европейската комисия за формулиране на 
заключения за най‐добри налични техники (НДНТ), съгласно 
Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
относно емисиите от промишлеността

‐ Анализи на Организацията за индустриално развитие на ООН, 
Програмата за опазване на околната среда на ООН, европейски 
секторни организации и др.



Към декарбонизиране на 
икономиката

ВЕИ

Инвестиции в 
сградна обвивка, 
технологии и 
системи

Енергиен мониторинг и 
мениджмънт

Поведенчески мерки

Инвестиции

Участници и 
заинтересовани страни
ЕСКО, предприятия, 
финансиращи институции, 
доставчици

ЕСКО, предприятия, 
финансиращи институции, 
доставчици

Предприятия, доставчици, 
ЕСКО

Предприятия, доставчици, 
ЕСКО



Възможности за анализ и 
използване на добрите практики
- Секторни анализи и бази данни въз основа на енергийните 

обследвания и доказване на енергийни спестявания

- Прилагане на EN 16231 за сравнителен анализ на 
енергийната ефективност – (опит от Австрия и в Русия)

- Популяризиране на високоефективни мерки, които са 
подходящи за ЕСКО проекти и/или заемно финансиране



Иновации в химическата 
промишленост 

Доклад на Делойт: Chemistry 4.0 Growth through innovation in a 
transforming world

‐ Дигитална революция
‐ Устойчивост
‐ Опазване на околната среда
‐ Кръгова икономика
‐ Рециклиране
‐ Получаване на водород от ВЕИ
‐ Съхранение на енергия (батерии) и електромобилност
‐ Нови бизнес модели
‐ Биотехнологии
‐ Персонализирана медицина
‐ Материали за сгради
‐ …..



Иновации в химическата 
промишленост
BASF: Програма за управление на въглеродните емисии ‐ неутрален 
растеж на CO2 до 2030 г. ‐ оптимизира съществуващите процеси, като 
постепенно
замества изкопаемите горива с възобновяеми енергийни източници и 
развива радикално нови производствени процеси с ниски емисии

Четири революционни проекта за бъдещи производствени процеси, които 
намаляват емисиите на CO2:
‐ електрическо отопление за парни крекинг инсталации в рамките на 
следващите пет години

‐ нова технология за производство на водород от природен газ
‐ Разработването на нови катализатори

Източник: https://www.basf.com/bg/bg/media/news-
releases/2019/01/Innovations-for-a-climate-friendly-chemical-production.html



Заключение – ползи от 
разпространението на добри 
практики

• Енергийните одитори и консултанти по иновации ще бъдат облекчени при
избора на подходящи мерки и първоначалните оценки на ползите от
тяхното въвеждане;

• Инвеститорите ще бъдат облекчени и окуражени при вземане на решения
за финансиране на избрани мерки и иновативни решения;

• Доставчиците на оборудване ще бъдат облекчени в процеса на
промотиране и успешното предлагане на своите услуги;

• Ръководителите и енергийните експерти при крайните потребители ще
бъдат облекчени в избора, обосновката и подготвянето на планове за
действие за въвеждане на предлаганите мерки за икономия на енергия.

• Търговците на енергия, подкрепяйки по-обосновано определени проекти
за икономия на енергия по-успешно ще изпълняват своите индивидуални
цели за енергийни спестявания.



Благодаря за вниманието!
Здравко Георгиев,
zgeorgiev@sofena.com


