
1

Сигурност на електроснабдяването

в Югоизточна България

Готовност за есенно-зимния сезон 2010/ 2011
EVN Bulgaria Електроразпределение

17 ноември 2010г.
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Своевременна подготовка

�Инспекции - 100% от съоръженията

• 21 706 kм СрН

• 33 023 kм НН

• 11 568 съоръжения (трафопостове и възлови

станции)

�Изсечени просеки за въздушни електропроводи

Ср.Н и НН - 559 км.

�Привеждане в изправно състояние в резултат от

инспекциите

• 5 061 подменени стълба

• 119 комплекта вентилни отводи

• 372 kм проводници

• 18 966 изолатора по въздушна линия средно

напрежение

• 83 kм коригиране на провеса

• 39 бр. мощностни разединители
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�Подготовка на автомобилния парк за зимни условия

•оборудване с вериги и зимни гуми

•подготвени за работа при зимни условия

�Специален транспорт:

•25 нови високо проходими автомобила

•моторни шейни

•автовишка

•възможност за използване на специална техника от

външни фирми

�Специално оборудване

•дистанционни щанги

•500kVA дизел генератори

•снегоходки

�Работно облекло, предпазни средства и

инструменти

•1400 комплекта зимно работно облекло и зимни

обувки

•инструменти за работа под напрежение

•фазоуказателни и оперативни щанги за използване

на открито

Професионално оборудване
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Бърза реакция при кризи в мрежата -

кризисен щаб в EVN

� Ясни критерии за разпознаване на криза

� Регламент за комуникация и анализ

� Права за активиране на повече ресурси

� Дефинирани ръководители, експерти и

асистенти на кризисния щаб

� Инфраструктура

Оперативна готовност
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Специални мерки

� Анализиране на авариите през зимен сезон

2009/2010г.

� Над 120 дистанционно управляеми от

диспечерските служби обекта

• 29 изградени през 2010г.

� GPS система за координация на аварийните

екипи

• бърза реакция при смущения и аварии

� Изградена вътрешна комуникационна мрежа

• бърза комуникация

• независимост от външни доставчици

� Акцент върху

• подмяна на кабели СрН

• подмяна на изолация, просеки

• саниране на трафопостове
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Сътрудничество с институции
/съвместна работа при извънредни ситуации/

< ОБЩЕСТВЕНА СТРАНА EVN BULGARIA

�Областен управител

�Община

�Гражданска защита

�Регионални диспечери

�KEЦ Ръководители

�Дежурни

Активна комуникация:

Всички областни управители, директори на териториални дирекции ”Гражданска защита” и

общински кметове получиха информация за конкретните лица за контакти
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Аварийната служба покрива цялата територия - 24 часа, 7 дни в

седмицата

1 дежурен

4 регионални диспечерски служби

74 аварийни групи в КЕЦ (вкл. ефективно

дежурство за гр. Пловдив)

6 центъра за кабелни

лаборатории

4 регионални центъра за

специализирана техника

Пасивна готовност:

� IT/телекомуникация, централни складове, комуникация

Организация на аварийната служба

Кризисен щаб
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Организация на аварийната служба - КЕЦ

< 73 групи на домашно дежурство

< 1 денонощна градска аварийна служба

< Възможност за включване на1200 допълнителни
сътрудника при големи аварийни ситуации

< При необходимост участие на чужди фирми

< Сключен договор за взаимодействие с CEZ и E.ON

< Оборудване:

• материали за авариен резерв

• всеки дежурен техник с автомобил

• GSM апарати и радиостанции

• работно облекло и лични предпазни средства

74 аварийни групи - бърза реакция при аварии
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Съгласно решение на ДКЕВР от 1.7.2010: 

Намаляване на одобрените приходи с 50 млн. лева (20% от маржа)

�Процедура по ЗОП за кредит в размер на 25 млн. EUR с цел запазване на

стабилността на дружеството през зимния период

�Инвестиции за 2011 - в размер на 113 млн. лева

* При наличие на по-благоприятно решение от 01.07.2011 - готовност за

реализиране на допълнителни инвестиции в размер на 17,4 млн. лева

2011

2010

127 мл. лв.

113,0 мл. лв.

Очаквано *

Инвестиционна програма 2011 – 113,1* млн. лева

130,6 мл. лв.
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Инвестиционна програма 2011 – 113,1* млн. лева

Акценти

Нови клиенти

30,0 млн. лева

Намаление на загубите в мрежата

16,6 (със * =20,6) млн. лева

Повишаване сигурността на захранване

27,3 (със * =36) млн. лева

Подсилване и развитие на мрежата

39,2 (със * =43,2) млн. лева

73 % в мрежата

24%

27%

15%

35%
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Инвестиции 2011 - Планирани разходи за ВЕИ

< Принципи:

• Разработване на базови концепции по региони

• Избягване изграждането на две мрежи - една за

производителите и една за потребителите. 

• Интегрирано планиране на мрежата. 

< Планирани разходи 2011 - 5 000 000 BGN

*) Очаквано приемане на нов Закон за ВЕИ – декември

2010:

• нови принципи на взаимодействие

• нови правила на работа

Подход:

EVN
приема да
инвестира в
мрежата във
връзка с ВЕИ
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�Еднозначно определяне и разграничаване между преносна и разпределителна мрежа

относно лиценз и граница на собственост – дефиниране на общовалидни принципи за

всички мрежови нива;

�Справедливи за крайните потребители разпоредби за “изкупуване на съоръжения –

елементи на разпределителната мрежа” от собственици, които нямат лицензия за тяхната

експлоатация;

�Въвеждане на единен подход и спазване на единни и прозрачни принципи при

калкулиране на цените на мрежовите услуги на НЕК/ЕСО и ЕРД-та - нова система за

справедливо и прозрачно разпределяне на разходите чрез разходоориентирани цени, за

ефективно развитие на мрежата;

�Актуализиране на системата за калкулиране на цените за присъединяване на

потребители/производители.

Предложения за законодателни промени – за модерна

българска енергетика в съответствие с европейската рамка

�Гарантиране на “независим търговски оператор и оператор на

преносна мрежа”;

�Въвеждане на “Доставчик/ци от последна инстанция” с пазарно

ориентирани цени за клиенти извън групата на “защитените”;

�Еднозначно разделяне на отговорностите между преносния и

разпределителните оператори

– при развитие на мрежата във връзка с присъединяване на

нови потребители и ВЕИ;

– при експлоатация на мрежата;


