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ЕНЕРГИЕН И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА

"БРИКЕЛ"-ЕАД
Г. Мумджиян, Т. Панчев, Я. Михайлов, А. Грозев

Резюме

В доклада са представени крайните резултати и оценки, получени от анализа за технологичната и

икономическа жизненост на "Брикел"-ЕАД образувано след обединението на "Брикетна фабрика" и ТЕЦ

"Марица изток-1", в условията на пазарната икономика.

Комплексът "ТЕЦ - Брикетна фабрика" е изграден върху две
функциониращи съвместно технологични схеми. Това обстоятелство е
изключително важно. То създаде и необходимите предпоставки за стопанската
им интеграция. То разкрива и приоритетите в предстоящата обща дейност на
двете предприятия по отношение на пазарното им поведение, както и на
взаимоотношенията между тях.
Съобразявайки се с:

- високия дял на разходите за топло - и по-малко на електроенергия в
икономическите показатели на "Брикетна фабрика";

- водещата им роля в определяне на режимите на експлоатация на ТЕЦ;
- съвместното им присъствие на пазара на енергийните ресурси и енергия;
- прехода на "Брикетна фабрика" за подготовка на ОЕГ за ТЕЦ, се достига

до следното подреждане на приоритетите на новия комплекс;
= подобрение на енергийния мениджмент в двете предприятия на
комплекса;
= търсене на икономически обосновани технологични решения за
подобрение на екологичните показатели на брикетите;
= разкриване на възможности за увеличение на пазарната и
потребителска среда на брикети;
= превръщане на производството на топлоенергия във водещ фактор в
производството на електроенергия на ТЕЦ.

Методика за Оценка на енергийната ефективност и
икономическата жизненост

Тя следва да се изгради върху няколко предпоставки, които са присъщи за
технологиите в комплекса и на възприетата структура в нея за отчитане на
технико-икономическите му показатели.

Присъщо на икономическата дейност в близките 5-6 години ще бъде също
така отсъствието на дългосрочни проекти за рехабилитация, пораждащи
финансови, евентуално и кредитни последици за възвръщане на вложените
средства и оценка на постигнатия икономически резултат.

Икономическата жизненост следва да се анализира на основата на
реалните технико-икономически резултати и за тази цел следва да се възприеме
приходно-разходната схема на паричните потоци, прилагане по същество
понастоящем в стопанските отчети в двете части на комплекса поотделно.

Съдържанието на преобразуващите технологични свойства в двете части
на комплекса ще бъде различно за различните управляващи фактори, които ще
бъдат възприети за въздействие върху двете страни на приходно-разходната
схема за оценка на икономическата неизменност на комплекса.

Взаимодействието на комплекса с пазарната среда ще се приема и
интерпретира с граници, които обхващат и непосредствените производители



(доставчици) на суровини, както и на потребителите на брикети, изключвайки
междинните посредници в тази среда.

Извършеният анализ почива на технико-икономическата отчетност,
съществуваща и систематически прилагана до настоящем в ТЕЦ и Брикетна
фабрика поотделно.

Логиката на тази отчетност е насочена главно към определяне на
себестойността на производството на брикети (за Брикетна фабрика) и на
разхода на гориво за електро- и топлоенергия, произведени от ТЕЦ. Тази логика е
съхранена и в извършения анализ.

Смисълът и ползата от подобен анализ е очевиден за търсене и
разкриване на условията и предпоставките за постигане на икономическа
жизненост на комплекса в новата пазарна среда, в което следва да бъде
разгледано неговото съществуване в следващите 5-6 години.

От ноември 1998 г. всъщност се промени технологичната схема на двете
части на комплекса.

Тази промяна не предоставя възможности за въвличане в анализа, за
съжаление, на технико-икономически данни от по-дълъг период (няколко години),
не само за Брикетна фабрика, а и за топлоцентралата.

Пазарна среда и цени
В пазарната среда освен конюнктурни обстоятелства има и дълготрайни

тенденции. За правилно мотивиране на условията за икономическа жизненост,
необходимо е да се съобразява с тях. За постигане на тази цел е важен целият
спектър от енергийни ресурси в тази среда, а не само присъствието на
въглищата. Понастоящем конкуренцията между отделните видове органични
горива предопределя до голяма степен цената на въглищата на международния
пазар. Всъщност тези цени са дънпингови спрямо цената на преобладаващо
търсения ресурс - природен газ. Пазарно е да се очаква, че повишението на
цената на газа ще освободи цената на въглищата от дъмпинговата позиция, в
която по неизбежност тя попадна.

От това ще последва и подобрение на конкурентната среда на брикетите.
Брикетите като енергийно гориво имат спрямо тази конкуретна среда

преимуществото, че не предявяват високи изисквания към пещните устройства и
имат добри запалителни и горивни характеристики.

Сравнявайки* по еднаква енергийна стойност брикетите, отчитайки и един
коефициент 0,7 на оползотворяване на топлината, отделяна при изгарянето им,
те се изравняват по тази стойност с природния газ при цена 100лв./тон

Още по-впечатляваща е тази цена, ако сравнението се прави с течни
горива или електричество. Разбира се, че това сравнение при еднакъв топлинен
еквивалент не е пълноценна харакетристика за използване при търсене на ниша
в пазара на енергийни ресурси. Тя не е спрегната с така важните технологични,
икономически и социални изисквания и ограничения от страна на
потребителската йм среда, но така или иначе брикетите не могат да бъдат една
аномалия на този пазар на енергия или енергийни ресурси.

Икономически анализ
Отчетният период за приходно-разходните потоци би трябвало да бъде

най-малкото една година, за да бъдат резултатите от изпълнения анализ
относително задоволителни Такъв един период включва в себе си сезонните
изменения в потреблението на продукцията на комплекса, в частност както на
Брикетна фабрика, така и на ТЕЦ.

Месечните оценки в този анализ са безсъмнено достатъчно информативни
за енергийния, икономическия и финансов анализ, както и за технологичния
мениджмент на двете автономни предприятия на комплекса.
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Глобалният подход, заложен в търсене на условията и предпоставките на
икономическата жизненост на комплекса в двете му автономни части, се изразява
в намаляване, преди всичко на разходите, съчетано с увеличение на приходите.

За разкриване на възможностите в първата насока бе извършен
технологичния, най-вече енергиен анализ, вземайки предвид дефинираните
ограничения.

А. Брикетна фабрика
Анализът на структурата на разходите през 1999 година разкрива

определени свойства, основните от които се изразяват в следното .
1. Устойчиви, доминиращи позиции в тях имат преди всичко разходите за

топлоенергия и за сурови въглища. Тяхното присъствие поотделно в общите
разходи е грубо оценено между 30 •*• 40 %.

. Това предопределя и чувствителността на влиянието им върху общите
разходи.

2. Разходът за електроенергия е относително малък. Анализът, обаче
разкрива определени възможности за намаляването им:

3. Факторът "заплати + социална осигуровка" е третият по значимост,
изключвайки всички останали от общите разходи, извън споменатите три.

Този фактор е относително неустойчив. Не се очаква за него силна
взаимовръзка с производителността на брикети, но независимо от това, макар и
слаба такава, в някаква степен следва да се очертава. Изчисленият коефициент
за него е-0.034.

Безсъмнение този фактор се нуждае от грижлива преоценка чрез
усъвършенстване на мениджмента на трудовите ресурси, разделният анализ на
определени групи от тях.

Влиянието на производителността на брикети G6P, разгледан като
управляем фактор е тотално.

Това е главно в резултат на косвеното влияние на G6P върху разгледаните
вече основни компоненти на общите разходи за производството на брикети.

Този анализ в Брикетната фабрика даде основание за обособяване на
няколко мерки, определено нискостойностни, които влияят на степента на
въздействие на управляващия фактор G6P върху себестойността. Сериозен не
само изчислителен, проблем при този анализ си остава начина на оценка на това
влияние в крайна «сметка върху себестойността на продуктите на производство.
Тази оценка е извършена спрямо базовата себестойност при G6p=60 000 t/m,
ползувайки и приетата и съществуваща методика за това.

Преходът на Брикетната фабрика към производството на два вида
продукти: брикети и ОЕГ, усложни определянето на разходите поотделно за тях.

Възприетата схема и методика за разграничението на тези разходи в
рамките на общите за Брикетната фабрика е едно успешно разрешение на
проблема.

Принципът на привеждане на ОЕГ към брикетната продукция,
разграничението на електроенергията за пресово отделение, както и на общите
разходи предоставят необходимите условия за оценки на:

- формиране на разходите за сурови въглища за топло- и електроенергия
за двете производства;

- отчитане на влиянието на съотношението им към тези разходи.
Тези възможности са сведени до разходни норми, приложени в рамките на

общите текущи разходи, най-вече за сурови въглища, топло- и електроенергия.
Разходите за тези три основни управляващи фактора се определят

мултипликативно от техните количества и цени, при параметри: количеството на
произвежданите два продукта (и тяхното съотношение).



Таблица 1

No

1

2.

3.

4.

5.

Мярка

Намаление на топлинните
загуби в барабана

Оптимизация на
подгряването, пуска и
натоварването на барабаните
Намаляване на
себестойността на
топлоенергията в ТЕЦ
Подобрение на енергийния
мениджмент на ел. енергия
Премахване на тарифните
зони

Очакван ефект

30% намаление на тези загуби от
Gcal

год. {барабан
При 16 работещи барабана и 4000 h/a

Намаляване на разход на пара
(топлоенергия) с 1,6 %

С 3,7 % по-ниска себестойност

Намаление на ел. енергията дневно с
20 000 kWh

Икономия 0,48 лв/24 kWh

Всичко:

Намаление на
себестойността на

брикетите, %

0,6

0,62

1,4

0,41

0,62

3,83 %

Б. TEU "Марица изток 1"
Възприетата структура на отчетната технико-икономическа документация е

специфична. Тя дава информация за разходите за електро и топлопоризводство
в една възприета периодичност (месец, година), както и за глобалната
ефективност, сведена до разход на условно гориво за 1kWh.

Липсва обаче достатъчна информация за влиянието на промяната на
структурата на тази схема върху ефективността на производство на топлоенергия
и разделно на електроенергия.

Независимо от спецификата на комбинираното производство, произтичаща
от наличие на обща технологична част, разделната оценка на ефективността на
топло- и електропроизводство е от важно значение.

Това указва пряко влияние на себестойността на двата енергийни
"продукта" в зависимост режимните фактори - структурата на технологичната
схема и от количеството произведена топло- и електроенергия.

По тази причина вниманието е насочено към организацията на управление
(мениджмента) на СН и на избора на оптимална структура и параметри при
реално възникващите и потребни режимни ситуации.

В тази изложена обстановка управляващите подфактори за по-висока
енергийна ефективност могат да бъдат систематизирани както следва:

- всестранен енергиен мениджмент на СН;
- ограничение на негативната еволюция на коефициента на полезно

действие на котлоагрегатите в междуремонтния период;
- енергийна режимна оптималност на технологичната схема;
- намаление на налягането на пароотбора.
Усилията за изпълнение на тези препоръки в крайна сметка ще доведат до

снижение на себестойността на произведената топло- и електроенергия.
Това ще повлияе положително на приходно-разходните потоци за

основната производствена дейност на ТЕЦ.
Посочените насоки за активности ще доведат до резултати, показани в

табл. 2.



Таблица 2

No

1,

2.

3.

4.

Мярка

Енергиен мениджмент на СН

Поддържане на приемлив КПД на
котлите

Режимна оптим. технол. схема

Намаление на налягането на
пароотбора

Очаквана
ефективност

Намаление на
С Н с > 1 0 %
Ограничение на
Дг|к< 1,5%
Намаление на
горивото с«1,5%
Увеличение на
N e n c2,8MW

Всичко:

Намаление на
разхода на
гориво, %

> 0,9 %

«1,5%

«1,5%

> 1 , 6 %

> 5,5 %
Предпоставки за постигане на икономическа жизненост

Подходът при търсенето на решения в тази насока почива на схващането,
че преди всичко следва да бъдат изчерпани възможностите на технологиите в
комплекса за по-висока ефективност. Изкушението за търсене на решения чрез
нови цени на продукцията следва да бъде добре мотивирано. Това изисква още
подготовката на решения за изменения на пазарната среда на енергийните
ресурси, които решения в крайна сметка не са от компетентността на комплекса.

Алтернативи за постигане на икономическа жизненост
Възприетият метод при търсенето на тези алтернативи се подчинява на

условието да се разкрият преди всичко възможностите за подобрение на технико-
икономическите показатели на съществуващите технологии и едва след това да
се търси развръзка чрез внимателна промяна на пазарните икономически
показатели.

В този подход не се изключва и изпълнението на краткосрочни,
нискостойностни инвестиционни проекти (или задачи) водещи до доказани, бързи
резултати в подобрението на технико-икономическите и енергийни показатели на
технологиите в комплекса.

При преминаването от базово месечно производство на брикети 60 000 t/m

към G Р'= 70 000 t/m, осъществявайки и споменатите мерки за подобрение на
ефективността на процесите в Брикетната фабрика и ТЕЦ, както и за намаление

на постоянните разходи, себестойността ще се редуцира с ДС Р = 9.63 %.
Върху крайното снижение на себестойността на брикетите е отчетено и

влиянието на намаление на разхода на гориво 5,5% в ТЕЦ. Това намаление е
сведено до намаление на общите разходи в ТЕЦ с 3,8%. Последваното от това
намаление на себестойността на топло- и електроенергия в Брикетна фабрика
указва влияние върху себестойността на брикетите с 1.7 %.

При тези обстоятелства очертават се три възможни реални алтернативи,
привличащи вниманието със своята умереност и сдържаност, и които
обезпечават условия за икономическата жизненост при относително малък риск.

Ако се приеме, че минималното производство на брикети ще бъде
Gjj,1n = 60 000 t/месец,

приемайки средна себестойност
G% »68 Iv/t

тогава за месечна производителност 70 000 t/месец се получава

С% » 61,45 лв/t.



Фиг. 1 илюстрира общото снижение на себестойността на брикетите под
влияние на споменатите фактори, включително и за очакваните й значения за:

G6p > 70 000 t/месец.
В тази постижима реална обстановка се вижда от фиг. 1 "разположението"

на трите предполагаеми алтернативи на пазарни цени:
Цбр = 63; 66; 69 Iv/t.

Първата от тези цени може да се приеме като маргинална при изложените
предпоставки.

Необходимо е да се подчертае, че тези алтернативи на цени са
съобразени с обстановката на пазарните цени на енергийните ресурси и
енергоносители. Трябва да се отбележи още, че няма значим риск цените на
енергийните ресурси в тази пазарна среда да опровергаят реалността на тези
алтернативи.

Заключение
Процесът към икономическа интеграция на двете предприятия има своята

технологична обоснованост. Последната бе допълнително задълбочена от
съвместното им участие в подготовката на горивото за ТЕЦ.

И двете предприятия имат своето специфично присъствие в пазарната
среда на енергийните ресурси и енергоносители. Няма никакви реални симптоми
на очаквания за намалението или загубване на това присъствие. Това следва от
обзора на състоянието и очакваното близко развитие на тази пазарна среда.

Основният проблем в тази обстановка в такъв случай е дали
икономическата интеграция на двете предприятия ще допринесе за
преодоляване на бариерата на икономическата ефективност за въпросното
пазарно присъствие и при какви предпоставки и условия това може да се
постигне.

На намирането на решение на този проблем бе подчинено и целия
извършен анализ. Логиката на това търсене негласно се подчиняваше на
следната изходна позиция: Интеграцията на двете части на комплекса ТЕЦ -
Брикетна фабрика не трябва да превърне едната от тях в икономическо бреме на
другата. Двете заедно следва чрез тази интеграция да постигнат по-добра, по-
благоприятна технологична и икономическа съдба в очакващата ги безсубсидна
среда в сравнение с версията за продължаване на самостоятелното им
съществуване през следващите 5-6 години.

За постигането на тези цели бе насочен и изпълнения анализ,
съдържащ:

1. Технологичен и енергиен анализ на брикетното производство;
2. Анализ на'енергийната ефективност на процесите в ТЕЦ;
3. Икономически анализ на брикетното и на ОЕГ производство;
4. Икономическа ефективност на процесите в ТЕЦ;
5. Обосноваване на нискостойностни мерки за подобрение на енергийната

ефективност в двете части на комплекса;
6. Подготовка на алтернативи за постигане икономическа жизненост

въвличайки по неизбежност и промени в пазарните условия и цени.
Предложените мерки за подобрение на технико-икономически показатели

не са "изключително" продуктивни, но не трябва да се забравя, че те не са
свързани със съществени инвестиции. Стях не се изчерпват инициативите в тази
насока.

В заключение може да се подчертае, че в анализираните рамки на
активностти, които следва да бъдат изпълнени, новоизградения комплекс "ТЕЦ -
Брикетна фабрика" има всички мотиви, при това обективно оценени, за участие в



енергийната ни индустрия, у нас чрез производството на електро- и топлоенергия
и брикети.

Условията и предпоставките за постигането на това са засегнати в
анализа.
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