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I. СПИСЪК НА ИЗПОЛВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
LNG

– liquefied natural gas

ВПГ

- Втечнен Природен Газ

OECD

- Organization for Economic Co-operation and Development

ОИСР

- Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

PCA

- Panama Canal Authority

NBP

- National Balancing Point

IMO

- Международната морска организация

IGC

- Международните Газоносители

USGC

- Бреговата охрана на САЩ

Bt

- billion tons, млрд. тона

btm

- billion ton miles

COA

- contract of affreightment

ДЗП

- Договор За Превоз

Dwt

- deadweight tonnage, дедуейт.

EEC

- European Economic Community, Европейска Икономическа
Общност

FFA

- forward freight agreement

GDP

- gross domestic product, БВП

GRT

- gross registered tonnage

IACS

- International Association of Classification Societies

ILO

- International Labor Organization

IMO

- International Maritime Organization

IPO

- initial public offering

IRR

- internal rate of return

ISO

- International Organization for Standardization

ITF

- International Transport Workers’ Organization

LOA

- length overall

MCR

- maximum continuous rating
5

m.dwt

- million tons deadweight

mt

- million tons

OBO

- oil/bulk/ore carrier

OPEC

- Organization of Petroleum Exporting Countries

P&I

- protection and indemnity

PSD

- parcel size distribution function

RFR

- required freight rate

ROI

- return on investment

tm

- ton mile

6

II. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Актуалност на проблема.
Диверсификацията на източците във веригата за доставки с цел намаляне
на цената, винаги е била основна и актуална икономическа задача. Отчитайки,
че първия ВПГ е бил транспортиран по море през 1959 г. от METHANE
PIONEER подкрепя тезата, че превоза на ВПГ по море е сравнително нов
сектор в корабоплаването, който търпи развитие и се нуждае от изследване.
2. Цел и задачи на изследването.
Дисертацията има за основна цел да подобри ефективноста на системата
за доставка на ВПГ, за постигането на тази цел се решават следните задачи:
1. Дефиниране

и

детайлно

разбиране

на

физико-химичните

характеристики на ВПГ, производството и метода му на пренос по море.
2. Идентифициране на основните източници и потребители на ВПГ и
анализиране на наличния световен LNG флот.
3. Задълбочено проучване на литературата и публикуваните научни
трудове изучаващи повишаването ефективноста на системата за
доставка на ВПГ.
4. Анализиране и класифициране на характеристиките на системата за
превоз на ВПГ.
5. Изследване на видовете терминали за ВПГ и техните характеристики
чрез SWOT анализ.
6. Представяне терминала за ВПГ като статистически модел.
3. Обект на изследването.
Обект на изследване на дисертацията е системата за доствка на ВПГ,
включваща корабите и терминалите за ВПГ.
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4. Предмет на изследването.
Предмет на изследването на дисертацията е ефективноста на системата
за доставна на ВПГ и в частност приемния терминал.
5. Методи за изследването.
Изполваните изследователски методи в дисертацията са: литературен
обзор на публикуваната литература, експертни интервюта подкрепени със
статистически анализ на данни и практически опит.
6. Практическо значение на получените резултати.
1. Дисертацията предоставя добър обзор върху същността и значението
на ВПГ както и дизайна, и моделирането на системите за превоза му.
2. Доказва необходимостта от терминал за ВПГ на територията на
Република България и дефинира неговите параметри с помоща на
SWOT анализ.
3. Предоставя точна оценка на колчеството ВПГ необходимо да
замести въглищата като източник на енергия.
4. Предложен е модел спомагащ при изследване и анализ на работата
на бъдещ LNG терминал.
5. Моделът може да се използва като основа за по-сложен и прецизен
модел.
6. Допълнителни изследвания са необходими.
7. Доказва че ниските цени подпомагат развитието на спот пазара на
ВПГ
III. СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дисертацията се състои от пет глави. Първа глава въвежда в тематиката
и разглежда научните трудове и разработки, Втора глава дефинира
параметрите и поставя задачите, които се решават в Трета и Четвърта глава.
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IV. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Глава 1. - Находища, производство, потребление на Природен Газ,
дефиниция и системи за пренос.
1.1 История на природния газ.
Използването на природен газ е споменато в Китай около 900 година
пр.н.е. В Китай през 211 година пр.н.е. е изкопан първият известен кладенец
за природен газ, до документирана дълбочина от 150 метра (500 фута).
Китайците са изкопавали своите кладенци с бамбукови прътове и примитивни
ударни части с изключителната цел търсене на газ във варовици датиращи от
късната Триасик (Triassic) епоха (около 229 милиона до преди 200 милиона
години) в антиклинал, западно от днешен Чунцин (Chongqing). Газта се е
горяла за да изсъхне каменната сол намерена във варовиковата скала. В
крайна сметка кладенци са били изкопани до дълбочини приближаващи 1000
метра (3300 фута) и повече от 1100 кладенци са били пробити в антиклинала
до 1900 метра. (1)
1.2 LNG дефиниция
С цел да разберем точно връзките ВПГ, механика на веригата за
предлагане на LNG и оптимизиране на системата, ние трябва да разберем
напълно естеството и характеристиките на ВПГ. Според описаното в
Генералния план за ВПГ, природният газ е основен източник на енергия. ВПГ
е природен газ, който е бил превърнат в течна форма за лекота на съхранение
или транспортиране чрез охлаждане на природен газ до около −162° C. (2)

1.3 Производство на ВПГ
В подкрепа на разбирането на различните термини, използвани в газ
търговията, McGuire and White, (2000) обсъждат производството на втечнени
9

газове и диференцират между някои от суровините и техните съставни части.
В това отношение, връзката между природен газ, течености на природния газ
(NGLs) и втечнен нефтен газ (LPGs) е показана на фиг. 1.1 (3)

Фиг.1.1 Съставки на природния газ. (3)
Плавателни съдове за пренос на ВПГ

Фиг. 1.4 - Мос танкер.
•

Мос танкери - конструкцията им е патентована от норвежката компания

Moss Maritime и представлява сферични съдове обикновено 4 до 5 броя на
борда на танкер. Резервоарите се поддържат от пръстен, обгръщащ екватора
на сферичния съд, поставен върху специална конструкция, компенсираща
разширенията и свиванията по време на експлоатация. Резервоарът може да
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се разшири или свие с до 60 см по време на загряването и охлаждането,
породено от ВПГ. (4)

Фиг. 1.6 - Мембранен Призматичен Танкер.
В заключение установяваме, че търсенето на природен газ, като чист и
природосъобразен източник на енергия, ще расте. В резултат на което,
подобно на други пазари за фосилни горива и пазара на ВПГ ще търпи
развитие, най-вече в спот сегмента, който в момента не е достатъчно гъвкав.
Разгледаните научни трудове показват, че обширна работа е извършена върху
годишните програми за доставка и тяхното оптимизиране. Въпреки
множеството разработки върху подобряване транспортирането на различни
спот товари, не са много тези, които адресират инструменти за вземане на
решения в спот пазара на ВПГ. Подобна система/инструмент, подпомагаща
вземането на решения относно спот товари би била изключително полезна на
търговците на ВПГ в техните решения дали да приемат дадена оферта или да
я отхвърлят. За да се докаже нуждата от такъв модел, трябва да се извърши
датов анализ на текущите и бъдещите тенденции на производствените
капацитети на съществуващите заводи за ВПГ.
Глава 2 - Ефективност на системата за доставка на ВПГ
2.1 Въведение
Martin Stopford в Maritime Economics отдава 1-2% от печалбите на
корабните компании от увеличена ефективност и чрез по-добра и иновативна
експлоатация на корабите. Съществува напрежение между ефективност и
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риск. Колкото по-малко и насочено към оптимизиране на разходите е
снабдяването, толкова по-малко устойчива може да стане системата.
Стратегията тук би била да се идентифицира сладкото място между
ефективност и риск. (5)
Функцията на търсене описва връзката между доход на глава от
населението и цени на стоката и потреблението на продукта, и обикновено се
нарича функция на потребителското търсене. Изразява се като
Фор. 2.1- qit = (p1it, p2it, yit)
Където:
q е потреблението на стоката на глава от населението; p1 е нейната цена във
вътрешно пазарна валута; p2 е цената на други стоки, а y е дохода на глава от
населението за iта държава в година t. Тази функция предполага, че търсенето
на дадена стока отговаря на промени в относителните цени и дохода. За да се
обясни как търсенето реагира на промяна в цената, (6) представя още две
икономически понятия - еластичността на дохода и цената еластичност, които
ще бъдат обект на бъдещи трудове.
2.2 Анализ на системите за превоз
Системата за превоз на ВПГ се категоризира като превоз на
специализиран товар, но същевременно е под категория от системите за
превоз на насипни товари. Това поражда въпроса дали повишаването на
ефективността в системата за транспорт на насипни товари може да се
приложи в подкатегорията превоз на специализирани товари. За да се
извърши анализ на сходството на двете системи трябва да се разгледат
поотделно и да се сравнят по общи показатели.
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Системи за насипни товари

Фиг. 2.1 Елементи от системата за насипни товари. (6)
Независимо

дали

транспортът

е

между

въглищна

мина

и

електроцентрала или между завод за химикали и търговец на едро с тор, целта
е да се премести товарът възможно най-евтино и възможно найефективно.
Това неизбежно включва компромиси. Всяка стока и индустрия има
специфични транспортни изисквания и никоя специфична система не е
идеална за всяка ситуация. (6)
Системата за превоз на ВПГ
За анализирането на системата за превоз на ВПГ е необходимо преди това
да се разгледат специфичните й характеристики. Транспортът на LNG
включва четири операции:
- първо, природният газ се транспортира по тръбопровод от газовото
поле до централата;
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- на второ място, LPG и кондензатите са отделени и метанът се втечнява
и се съхранява готов за морски превоз;
- трето, течният газ се зарежда на кораби за транспорт до
местоназначението;
- четвърто, приемащият терминал разтоварва товара, съхранява го и го
преобразува отново.
Разходите са около 15% за производство и транспорт до износен терминал,
40% за втечняване, 25% за морски транспорт и 20% за регазификация. (7)
В края на 2020 година световният LNG флот се класифицира по следния
начин: (8)
Конструкция:

Фиг. 2.3 – Брой кораби за ВПГ според конструкция. (8)
Над 70% от световния флот за ВПГ са със мембранна система за
товарните танкове. През 2020 година са доставени 47 кораба, включително 6
FSRU (Плаващи Складиращи Регазифициращи Единици) и 11 кораба с
помалко от 50 000 кубически метра. Средният капацитет на доставените кораби
(с изключение на FSRU и корабите с по-малко от 50 000 кубически метра)
възлиза на 174 765 кубически метра, всички от които са мембранни. Товарен

капцитет (м3)
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Фиг. 2.4 – Сравнение на товарния капацитет на ВПГ кораби 2019/2020
г. (8)

Фиг. 2.5 - Години на съществуващия LNG флот (год.) (8)

Фиг. 2.6 - Товарен капаците флот за ВПГ (в м3) и възраст (год.) (8)
Общият флот на танкерите за ВПГ, в края на 2020 година, се състои от
642 кораба (включително корабите за бункериране на ВПГ). Той включва 43
FSRU (Плаващи Складиращи Регазифициращи Единици) и 58 кораба с помалки от 50 000 м.3. Общият товарен капацитет, в края на 2020 година, възлиза
на 95,2 милиона кубически метра. Общият производствен капацитет
(корабите, за които се знае, че са в експлоатация) възлиза на 93,4 милиона
кубически метра. През 2020 година средните спот чартъри за 160 000
15

кубически метра. LNG кораби са около 59 300 щатски долара на ден, в
сравнение със средно около 69 300 щатски долара на ден спрямо 2019 година.
Общо 47 кораба са доставени през 2020 година, поръчани са 40 броя, в
сравнение с 62 нови поръчки през 2019 година. Това включва два плавателни
съда с по-малко от 50 000 кубически метра. Книгата за поръчки се състои от
147 единици от 22,7 милиона кубически метра, включително 7 FSRU в края
на 2020 година и шест кораба са нарязани за скраб. Книгата за поръчки
представлява 24% от съществуващия флот от LNG кораби. 72 от поръчаните
плавателните съдове са планирани за доставка през 2021 година. (8)

Фиг. 2.7-Натоварен Ре-експорт по натоварна
държава през 2020 г. (2.6 млн.т.) (8)
Фиг. 2.8-Получен Ре-Експорт по приемаща
държава през 2020 г. (2.6 млн.т.) (8)
През 2020 година глобалният капацитет на втечняване достигна 454 милиона
тона/годишно. Новият допълнителен капацитет възлиза на 24 милиона
тона/годишно. Пет нови мащабни агрегата за втечняване, всички
разположени в САЩ, изнесоха през 2020 година първите си обеми ВПГ,
Cameron LNG агрегати 2 и 3, Corpus Christi LNG агрегат 3 и агрегат 2 и 3 на
Freeport LNG, приблизително 108 милиона тона/годишно. Нов обем за
втечняване е в процес на изграждане.
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В края на 2020 година капацитетът за глобална регазификация достигна 947
милиона тона/годишно. Общо през 2020 годдина бяха въведени в
експлоатация 8 нови терминала за регазификация с капацитет 25,9 милиона
тона/годишно. Пет от тези терминали започват търговска дейност през
годината: два наземни терминала - един в Индия и един в Пуерто Рико, две
FSRU - една в Бразилия и една в Индонезия, и една Плаваща Складираща
Единица (FSU) - в Мианмар, комбинирана със станции за регазификация на
сушата, добавя комбиниран 12,3 милиона тона/годишно оперативен
капацитет за регазификация.
Четири програми за разширяване са завършени през 2020 година.: три в
Китай и една в Япония, добавяйки около 5.8 милиона тона/годишно капацитет
за регазификация. Още 11 нови плаващи и 22 нови наземни терминала са в
процес на изграждане. Общият капацитет за регазификация в процес на
изграждане в края на 2020 година достигна 157 MTPA, със
74% локализирани в Азия. (8)
Една от дефинициите за система е работеща съвкупност от взаимно
свързани елементи или начин, по който дадена работа се извършва.
Разглежданата от нас система за превоз на ВПГ не е йерархична.
От цялостната верига за доставка на ВПГ като система се разглежда
частта, включваща елементите товарен терминал, кораб и разтоварен
терминал.
Извлеченият газ се втечнява, складира в терминала, товари се на
специализирания газовоз, транспортира се до приемното пристанище и се
разтоварва в терминала.
Елементите на системата имат следните характеристики, означени по
следния начин:
- товарен терминал - дебит на товарене - L
- полезен товар на кораба - C
- разтоварен терминал - обемен капацитет. - Q
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С така означените елементи системата може да бъде представена по
следния начин:
Фор. 2.2 - Q = C.tо
където:
- Q - пълният капацитет на терминала ще се достигне от
- tо - времето за обработване на товара C.
Времето за обработване се състои от три компонента:
tо = tl + ts+ tq.
- tl - времето за товарене;
- ts - времето за плаване;
- tq - времето за разтоварване.
Анализирана е ефективността и продуктивността на системата за доставка
на втечнен газ. За тази цел са проведени няколко интервюта с експерти от
сектора. Информацията, събрана чрез интервютата, е анализирана и сравнена
с придобитите твърди данни.
2.3 Метод на научното изследване
Използваната методология обединява персонални интервюта със
специалисти от газовия сектор и данни предоставени от тях самите, както и
от утвърдени източници. Анализът на предоставените твърди статистически
данни ще придаде количествено значение на резултатите от интервютата.
Четирите интервюирани личности бяха внимателно подбрани, на базата на
техния опит и знания в областта на търговията и превоза на ВПГ.
Интервюиран (А) е бивш капитан далечно плаване и в момента мениджър по
търговските и транспортните операции на ВПГ.
Интервюиран (Б) е също бивш капитан далечно плаване с дългогодишен опит
в производството на ВПГ, а в момента е начело на отдела за транспортиране
на ВПГ по море в една от водещите световни компании.
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Интервюиран (В) е оперативен мениджър, отговарящ за изпълнението на
договорите по покупко-продажба на ВПГ.
Интервюиран (Г) е чартърен мениджър на кораби за ВПГ. Отговорен е за
изпълнението на краткосрочните и дългосрочните договори за превоз на ВПГ.
2.4 Интервюта
2.4.1 Въпроси
С цел придобиване на по-глобално разбиране и представа за веригата за
доставка на ВПГ, всеки един от интервюираните беше подробно разпитан за
обсега на работата им. Поради факта, че всички участници в интервютата са
от различни отдели във веригата за доставка, това позволи нейната
ефективност да бъде разгледана от различни гледни точки. Основните
въпроси, около които дискусиите гравитираха бяха:
Как може да се подобри ефективността на веригата за доставка?
Кои разходи могат да се намалят?
Какво е характеризирането им за ефективност на един кораб, на
флотилия от кораби, системата за доставка на ВПГ?
Какво е утилизация и как се измерва тя за един кораб и за флотилия от
кораби?
Какъв би бил риска от използването на краткосрочно чартирани
кораби?
Каква би била разликата с дългосрочно чартирани кораби?
Какъв е риска от търговското експлоатиране на изцяло собствени
директно менажирани кораби?
2.4.2 Резултати от интервютата
2.4.2.1 Експлоатация на корабите
Всяка една компания има свободата да избира начина, по който да
измерва продуктивността на корабите си. Измерването на степента на
експлоатацията на корабите от конкретна компания е в директна връзка с
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дейността. За компании, чиято дейност е изключително търговско опериране
на корабите, експлоатацията може да се измерва чрез съпоставка между
времето, в което кораба е натоварен и това, в което е под баласт. За компании
оператори продуктивността може да се измерва чрез съпоставка между
времето, в което кораба е натоварен и под баласт. Интервюираните са на
мнение, че е необходим друг метод на представяне на продуктивността на
корабите, поради простия пример, че ако на даден кораб е зададено да превози
дадено количество товари и това се изпълни, то значи работата е извършена
напълно и корабът е бил оползотворен на 100%. Това е случая, в който
компанията, която оперира с кораба не е чист оператор, а също така оперира
и с товари. Независимо от това кой случай ще се изследва, крайният
инструмент за най-точно измерване на продуктивността е паричният или по
точно стойността на фрахта.
2.4.2.2 Баластен преход
Четиримата интервюирани са на мнение, че търговията на ВПГ по море
все още не е така добре развита, като например, търговията с насипни товари
или контейнери и това е пречка за пълната утилизация на корабите.
Един от най-ефективните методи за подобряване на системата е, когато
се използва баластния преход или част от него за превоз на товар, което на
този етап е изключително трудно. Това е в резултат от специализирането на
корабите за превоз на един конкретен товар за разлика от миналото, когато
трамповите кораби са превозвали различни видове товари.
2.4.2.3 Намаляване на разходите
Добър метод за оптимизиране е намаляване на разходите. Както в
другите видове транспорт така и в корабоплаването, оптимизиране на
консумираното гориво винаги е основна задача. Поради факта, че корабите за
ВПГ използват товара си като гориво в системата за доставка на ВПГ, в
идеалния случай това може да се постигне, когато скоростта на кораба е равна
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на тази, получена единствено от естествените изпарения на превозвания товар
без допълнително газифициране на товар. Необходимо е да се отбележи, че
крайният резултат на определен рейс/фиксировка, (когато кораба се фиксира
(договаря) да превозва даден товар) и дали той ще бъде и с колко на печалба
или загуба зависи от функцията на навлото, фрахта, количеството на товара,
цената на ползваното гориво, предвидимите разходи (пристанищни и канални
такси),

непредвидимите

разходи

(девиации,

повреди,

карантини),

обезпечаването на кораба с добра метеорологична прогноза и препоръките за
плаване, като в действителност крайната скорост не винаги е тази на
естествените изпарения. В случаите, в които тя е по-ниска, може да е поподходящо корабът да спре на котва в закрита котвена стоянка и намалявайки
клатенето на кораба да се намалят и изпаренията на товара, вместо да се
дрейфа неконтролирано на открито.
За целта на нашето изследване приемаме следните ограничения за
оператора на кораби за ВПГ - той е чист оператор, който не притежава кораби
и товари за опериране с тях. В случая, за корабния оператор има три възможни
подслучая:
- наемане на кораб за дълъг период от време (тайм чартер);
- наемане на кораб за къс период от време (еднократен тайм чартерен
рейс);
- наемане срещу навло (voyage charter).
В първия случай, корабният оператор се ангажира с наема на кораб за
определен период от време, който е строго регламентиран в зависимост от
договореното между собственика на кораба и корабния оператор. В този наем
на кораба, наречен тайм чартър фигурират дневният наем (от английски hire)
и условията за наемане на кораба. Корабният оператор трябва да намери
достатъчно товари за времевия период, за който е нает кораба, за да може да
излезе на печалба, след като плати сумата на корабособственика.
Тук имаме два подслучая, при които разликата е в цената:
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- товарите се търсят на свободния пазар произволно и според спот цената
им за момента, която може да е ниска или висока. В този случай
печалбата може да е голяма, но съществува и висок риск да се излезе на
загуба;
2.5 Статистически анализ на данни
Превозът на ВПГ изцяло зависи от консумацията му в глобален план,
затова е необходимо да се анализира неговото производство, консумация и
търговия.

Фиг. 2.12 - Дял на основната световно консумирана енергия на глава от
населението (гигаджаула/гл). (9)
Настоящото глобално съотношение запаси към производство (З/П)
показва, че резервите на газ през 2020 година възлизат на 48,8 години от
текущото производство. Близкият изток (110,4 години) и ОНД * (70,5 години)
са регионите с най-високо съотношение З/П. (9)
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Фиг. 2.13 – Съотношение на газови запаси към производство З/П
регионално и хронологично. (9)
* CIS-Общността на независимите държави (ОНД) - Армения, Азербайджан, Беларус, Казахстан, Киргизстан,
Молдова, Руска федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

Фиг. 2.14 – Процентно разпределение на доказаните газови запаси
2000г., 2010 г., 2020 г.(%)

23

Производство по регион.

Консумация по регион.

Фиг. 2.15 – Производство и консумация на газ по региони (милрд. м3) (9)
Под формата на ВПГ се извършва 51.9% от световното движение на
природен газ (Табл. 2). Онагледяването на основните потоци (фиг. 2.17) ясно
изразява лидерът във вноса на енергийната суровина - Япония с 20.9%,
следвана от Китай с 19.3% и Южна Кореа с 11.5% от пазарния дял. В
допълнение (Фиг. 2.15) детайлизира източниците на четирите най-големи
вносители. (9)
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Фиг. 2.16 – Внос на ВПГ по източници (млрд. м3) (9)
Катар е най-големият източник на ВПГ с 21.7% от световния пазар,
следван от Австралия, САЩ и Малазия съответно с 21.8%, 12.6% и 6.7%
пазарен дял. (9)
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Фиг. 2.17 – Главни потоци на ВПГ. (9)

През 2020 година глобалният внос на ВПГ достигна 356,1 милиона тона,
увеличение с 1,4 милиона тона или 0,4% в сравнение с предходната година.
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Въпреки предизвикателствата, наложени от пандемията, търговията с ВПГ се
доказа устойчива, по - разнообразна и глобална. Търговията продължи да
расте силно през първото тримесечие на 2020 година, но търсенето отслабна
през второто и третото тримесечие. Корекции от страна на предлагането
помогнаха за балансирането на пазара. В четвъртото тримесечие засилване на
търсенето и непланирани прекъсвания във втечняването доведоха до затягане
на пазара. Мианмар се присъедини към редиците на държавите вносителки.
42* държави са внесли обеми на ВПГ от 20 страни износителки. (8)

Фиг. 2.18 – Световни търговски потоци милрд. м3, Основни движения на
газ 2020 г. (9)
САЩ остават водещият износител на спот и краткосрочен ВПГ,
представляващи 21,3% от общите спот и краткосрочни обеми, следвани от
Австралия с 19.9% пазарен дял. „Истински“ спот обеми (т.е. обеми, доставени
в рамките на три месеца от датата на сделката) достигат 125 милиона тонаили
35% от общия внос през 2020 година, в сравнение с 95 милиона тонаТ или
27% от общия внос през 2019 година.
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Фиг. 2.19 - Процентно отношение на спот и краткосрочна LNG
търговия спрямо общата. (МТГод./%) (8)
През 2020 година възможностите за регионален арбитраж бяха почести,
отколкото през 2019 година, особено към края на годината. Реекспортът се е
увеличил до 2,6 милиона тона в сравнение с 1,6 МТ през 2019 година. През
2020 година 10 държави реекспортират ВПГ и 22 държави са получили
реекспортни обеми.
Лидер е Азия, водена от Сингапур, която е страната, извършваща наймного операции по претоварване (1,1 милиона тона) за 48,5% от
реекспортираните обеми (1,3 МТ) за Китай като основна дестинация за
претоварените обеми от Сингапур. Следва Европа с 1.1 милиона тона, като
Франция движи повечето претоварвания в региона (0,5 милиона тона).

Фиг. 2.20 – Цени на ВПГ $/mmBtu. (9)
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2.6 Изводи
Ефективността показва степента на постигане на поставените цели при
дадена дейност, като се съпоставят действителните с очакваните резултати от
нея.
Успешното и своевременното изпълнение на определена задача се
осъществява при спазване на четири принципа: Ефективна товарообработка;
Намаляване на броя на обработка на товара; Повишаване ефективността на
товарообработка. Интегриран режим на транспорт; Оптимизиране размера на
складовите наличности на производителя и потребителя.
Най-ефективният метод за подобряване на системата е, когато се
използва баластния преход или част от него за превоз на товар.
Пандемията е причината за спада в цените на ВПГ през 2019 и 2020
години, но в същото време ниските цени стимулират необвързаната спот
търговия.
Световното движение на природен газ под формата на ВПГ
представлява 51.9%.
Япония запазва лидерската си позиция като ключов фактор в
определянето на цените на ВПГ.
Търсенето на ВПГ запазва възходящата си тенденция, въпреки
световната криза и намаленото моментно търсене през 2019 и 2020 години.
Глава 3. - Възможности за повишаване ефективноста на газопреносната
система на Република България, чрез създаване на LNG терминали
3.1. Обосноваване на необходимоста от LNG терминали в района на
Българското Черноморско крайбрежие.
Важен аспект от световната икономика е осигуряването на енергийната
независимост на страните и в частност на Република България. Този стремеж
е продиктуван от сериозните промени в енергийнта политика на различните
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държави. Диверсификацията на доставчиците е термин, свързан със
стратегията на производствения бизнес за разширяване на кръга от
доставчици, с които работят, за да се увеличи изборът и изобилието, когато
става въпрос за веригата за доставки. Работейки с по-голям набор от
доставчици, производителите могат да станат по-гъвкави, да се адаптират към
постоянно променящия се пазар.
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0
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-51

-115

-94

-82

-11

62

3218

2988 2879

2840

3085

3209

3314

3121

2920

3022

381

347

377

294

234

0

-240

милиони
Доставк

кубически

и на ПГ

метри
(15°С)

Табл. 3 – Производство и доставки на природен газ в България. (10)
От изобразените на Табл. 3 годишни доставки на природен газ в
България можем да приемем, че средно годишно се внася 3000 милиона
кубически метра природен газ, което е около 2.2 милиона тона ВПГ
еквивалент. За сравнение, новоизграденият терминал LNG Хърватия е с
капаците 1.9 милиона тона/годишно. Това означава, че при средна големина
на LNG кораб с 175 000 м3 =(78 400 т.) товарен капацитет, терминалът за ВПГ
би имал нужда от 28 разтоварвания или по един кораб на всеки две седмици.
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Всички електроцентрали на въглища в ЕС трябва да бъдат затворени до
2030 година, за да се постигнат целите, заложени в Парижкото споразумение.
(11) От всички вложени енергийни продукти в общия енергиен баланс (Табл.
5), нефтът и нефтените продукти заемат 39%, въглищата 28%, а природният
газ - едва 5.29%. Евентуалната замяна на въглищата с техния енергиен
еквивалент от 4.46 милиона тона ВПГ би намалило СО2 емисиите от тази
енергийна част близо два пъти.
През август и ноември 2020 година DEPA и съответно Bulgartransgaz и
DESFA придобиха всеки по 20% дял в Gastrade, гръцката газова компания,
която предлага FSRU проект офшорно от Александрупол. FSRU-то ще бъде
разположено на 17.6 км югозападно от пристанище Александруполис. Ще
има LNG капацитет за съхранение 170 000 m3 и възможност за изпращане
около 4 милиона тона/годишно. Проектът се подкрепя от ЕС като проект от
общ интерес. (8)
ОБЩ ЕНЕРГИЕН БАЛАНС
Въглища и
Общо

твърди

Вложени

горива от тях -

енергийни

общо

Нефт и
нефтени

Природен
газ

продукти

20155.7

6038.6

8226.6

1054.4

2018

18900.0

5351.7

6966.0

1009.8

2019

19463.7

4925.5

7824.4

1033.0

5438.6

7672.3

1032.4

продукти за

2017

преобразуване

Средно
% дял

19506.5

28%

39%

5%

Табл. 5 – Годишен внос на въглища в България. (Хил. Т. нефтен
еквивалент) (10)
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3.2 Видове Терминали за ВПГ
След като стигнахме до заключението, че България има нужда от
допълнителни обеми и диверсификация на доставките на природен газ, следва
да разгледаме начините, по които може да се изпълни тази задача.
От двата метода за доставка: 1. по тръбопроводи и 2. чрез ВПГ, ще
разгледаме втория начин, с кораби и терминали за регазификация.
За целта ще анализираме видоведе терминали за ВПГ и ще предложим
най-подходящия за българските условия.
3.2.1 Наземни терминали за ВПГ
Типична диаграма на процеса на терминал за внос на LNG е показан на
фиг. 3.1.

Фиг. 3.1 – Пример на процесите в терминал за внос на ВПГ. (12)
Съхранителни резервоари
Видовете сухопътни резервоари за съхранение на ВПГ включват:
- единичен резервоар за съхранение;
- двоен резервоар за съхранение;
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- цялостно обезпечен резервоар за съхранение;
- мембранен резервоар;
- вграден резервоар.
Единичен резервоар
Един резервоар за съхранение се състои от вътрешен цилиндричен
контейнер, изработен от 9% никел или неръждаема стомана, който е
самоносещ се (фиг. 3.2).

Фиг. 3.2 – Единичен резервоар за съхранение. (13)
Цялостно обезпечен резервоар за съхранение
Цялостният резервоар е двоен резервоар, при който пръстеновидната
междина между външния и вътрешния резервоар е запечатан (Фиг. 3.5). (13)
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Фиг. 3.5 - Цялостно обезпечен резервоар за съхранение. (13)
Мембранният резервоар за съхранение е резервоар от постнапрегнат
бетон с пълна защита с вътрешен слой носеща изолация, покрита с тънка
неръждаема гофрирана стоманена мембрана. В този дизайн, бетонният
резервоар поддържа хидростатичното натоварване (теглото на течността),
което се пренася през мембраната и изолацията (с други думи, мембраната не
е самоносеща). Мембраната е в състояние да се свива и разширява с
променящите се температури. Тези танкове са конструирани предимно във
Франция, Корея и Япония през 1970 -те и 1980 -те години. (13)
Вградени резервоари
Вградените резервоари за ВПГ очевидно са по-малко видими в тяхните
околности (Фиг. 3.8). (13)
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Фиг.3.8 - Вграден резервоар.
3.2.2 Морско базирани терминали
LNG корабите могат да се използват и за функциониране като плаващи
единици за съхранение (FSU) или плаващи единици за съхранение и
регазификация (FSRU). Плаващите съоръжения позволяват разполагането на
терминали за ВПГ офшорно или швартовани за пристанища или кейове. LNG
кораби с вградени съоръжения за регазификация оперират в Аржентина,
Бангладеш, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Израел, Италия,
Ямайка, Йордания, Кувейт, Литва, Малайзия, Малта, Пакистан, Турция, ОАЕ
и САЩ (Фиг. 3.9)
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Фиг. 3.9 - Плаващи единици: FSU (вляво) и FSRU (вдясно) (14)
Основна разлика между FSU и FSRU терминалите е, че при FSRU
терминалите регазификацията се извършва на самия кораб.
3.3 Съвременни иновативни LNG технологии
Търсенето на електроенергия, произведена от ВПГ, задвижва пазара на
решения за захранване на ВПГ в близост до брега, което има значителни
предимства пред традиционните газови инсталации на сушата, включително
разходи за придобиване на земя от ниски до нулеви, пократки графици за
доставка на централи и гъвкавост при преместването на други локации. (15)
Излкючително практично решение е плваща складова регазифицираща
единица монтирана на повратлива кула, генерираща електроенергия на борда
(Фиг. 3.12).
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Фиг. 3.12 – Плаваща единица шватована на въртящ се буй “turret” по
време на товарене. (16)
3.4 SWOT Анализ
Силни страни
- Интегрирано и гъвкаво решение за внос на ВПГ, пригодено за почти
всяка среда.
- В повечето случаи плаващото решение за регазификация е порентабилно за MMbtu от традиционното наземно решение.
- Плаващо решение може да бъде внедрено от една до три години
спрямо наземния терминал, чието разработване обикновено отнема
от четири до шест години.
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- Съоръжението за регазификация на док или офшор изисква помалко
използване на земята от наземния терминал, което допълнително
свежда до минимум въздействието върху околната среда.
- FSRU позволяват преминаването от въглища и течни горива, като
преодоляват пролуката в достъпа до по-чиста енергия.
Слаби страни
- Изложен е на морските метеорологични условия.
- Отдалечена локация от основните търговски пътища.
Възможности
- Разширяване на капацитета.
- Претоварване на други кораби
- Товарене на баржи за бункероване на кораби задвижвани с ВПГ.
- Товарене на баржи за брегово претоварване.
Заплахи
- Корабите за снабдяване трябва да преминават през турските протоци,
което може да доведе до забавяне на доставките.
3.5 Изводи.
Всички електроцентрали на въглища в ЕС трябва да бъдат затворени до
2030 година, за да се постигнат целите, заложени в Парижкото споразумение.
От всички вложени енергийни продукти в общия енергиен баланс на
България, нефтът и нефтените продукти заемат 39%, въглищата 28%, а
природният газ - едва 5.29%.
Евентуалната замяна на въглищата с техния енергиен еквивалент от
4.46 милиона тона ВПГ би намалило СО2 емисиите от тази енергийна част
близо два пъти.
Проектирането и построяването на един LNG терминал би дало решение на
тези два проблема, намаляването на СО2 емисиите и осигуряването на енергия
от закритите електроцентрали.
От направения SWOT анализ и съпоставка на видовете LNG
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терминали, оптималният вариант за българските условия е плаваща складова
регазифицираща единица монтирана на въртящ се буй, с електро генератор
на борда, “LNG to Wire”, или в буквален превод от ВПГ към електричество.
Глава 4. - Статистически модел на LNG терминал
4.1 Въведение
Нараства необходимостта от оценка на ефективността на терминалите
за ВПГ при различни условия на работа. Известно е, че това зависи от
различни случайни фактори като времето на пристигане на корабите, времето
на обслужване на корабите, наличието на складов обем, разтоварните ръкави
и т.н. Ето защо е трудно да се оцени ефективността.
Целта на предложения модел е да отразява работата на стандартния
новоизграден терминал за ВПГ. Това ще бъде постигнато чрез решаване на
следните проблеми:
- анализ на разпределението на пристигащите кораби;
- анализиране на времето в системата и структурната организация на
работата в терминала за ВПГ;
- разработване на алгоритъм, представящ работата на LNG терминалa.
Теорията на опашките ще се използва за представяне на LNG терминала
като система за опашки от определен тип. Ето защо ще наричаме корабите
клиенти, а комбинацията от кейове и ръкави - сървъри.
4.2 Пристигане на кораби
Следвайки примера на (17), ще приемем, че формата на вероятностното
разпределение на времената на пристигане е
експоненциално разпределение: (18)
Фор. 4.1 - 𝑫(𝒙) = 𝟏 − 𝒆−𝝀𝒙 19
Фактът, че вероятността за пристигане в следващата минута е напълно
незасегната от последното пристигане, се нарича свойство липса на памет
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(или Марковско свойство). Това означава, че вероятното разпределение на
оставащото време от сега до следващото пристигане винаги е едно и също,
независимо дали последното пристигане е настъпило точно сега или
отдавна.18
Можем да заключим, че λ - средната скорост на пристигане и

-

очакваното време за пристигане са достатъчни параметри за описване на
пристигането на клиентите (корабите). (18)
Например:

Фор. 4.2 В LNG терминалитe редът на пристигащите кораби е общоизвестен, но
ако приемем, че корабите пристигат на случаен принцип, приемаме найнеблагоприятния вариант.
4.3 Време в системата
Символът, използван за средната стойност на разпределението на
услугата, е:
Фор. 4.3 -

= Очаквано време за обслужване

Тълкуването на самия µ е: µ = очакван брой завършени услуги за
единица време за един непрекъснато зает сървър. (18)
Например, очакваното време за товарна операция е:
1

= 8 часа на кораб

𝜇

µ = 3 кораба на ден
От гледна точка на теорията на опашките, LNG терминал може да се
разглежда като СО с множество сървъри (n > 1) - система с множество
сървъри, тъй като има повече от един кей и разтоварни ръкави. Терминалите
за ВПГ използват няколко кея и множество разтоварни ръкави с различна
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производителност, което означава, че терминалът не винаги може да приеме
новопристигнал кораб, с други думи терминалът не е напълно достъпна
система. В повечето СО, когато клиент (кораб) пристигне и има наличен
сървър (място с наличен ръкав за разтоварване) се приема незабавно за
обслужване. Ако всички сървъри са заети в момента, тогава корабът остава в
системата като чакащ клиент за неизвестно време - Wq - време за изчакване в
опашката. В зависимост от стойността на Wq, СО се разделят на три основни
групи, които се различават значително по отношение на организацията на
услугата, математическата формулировка и ефективността на услугата: 19
•

в СО с неограничен Wq (Wq = ∞) клиентът е пристигнал, когато

всички сървъри са заети, остава на опашката в очакване, докато
сървърът е наличен да го обслужва. Такива системи се наричат системи
с безкрайна опашка;
•

СО с Wq = 0, когато клиентът напусне след като види, че всички

сървъри са заети и процесът на обслужване няма значение, се наричат
системи с ограничена опашка. (17)
4.4 Ограничени системи за опашки
Системи за опашки, които се намират някъде между тези две системи,
са смесен тип системи или така наречените „Ограничени системи“. Има два
типа ограничени системи: ограничени от Wq - времето за изчакване в
опашката и ограничени от W - времето за изчакване в системата:
•

при първият тип, клиентът остава на опашката за Wq (0 <Wq <∞).

Ако през този период от време няма сървър, клиентът напуска
системата без да е обслужен. С това ограничение е лимитирано само
времето за изчакване в опашката. Стартираната услуга е завършена,
дори ако общото време в системата надвишава времето, разрешено в
опашката W> Wq;
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•

вторият тип ограничени системи е, когато клиентът е ограничен

от времето, прекарано в системата, и напуска системата след
определено време W, независимо дали услугата е завършена или
не. 19
Времето за изчакване в опашката Wq може да се определи като времето
между прогнозираното време на пристигане (ПВП) до качването на първия
пилот и времето на обслужване Ws, което може да се определи като времето
между качването на първия пилот до слизането на последния пилот.
Идеалният вариант е, когато се знае точното време, в което кейовото място
ще бъде на разположение, така че корабът да може да настрои
(увеличава/намалява) скоростта си. По този начин времето за изчакване в
опашката ще бъде сведено до нула и корабът ще бъде обслужен веднага щом
пристигне.
В групата на ограничените системи са включени и СО, които
ограничават дължината на опашката. В тези системи клиентът остава на
опашката само в случай, че броят на клиентите не надвишава определен брой
(понякога случаен). В случая на LNG терминала, това може да се случи,
когато терминалът е претоварен и разрешеното време в системата W бъде
надвишено.
Разглеждайки СО от гледна точка на обслужване на клиенти, са
възможни следните случаи:
•

наличните сървъри се вземат по реда на тяхната наличност.

Последният наличен сървър не се използва, ако друг сървър е бил
наличен по-рано. Такъв ред на задаване на работа се използва за
постигане на равно работно натоварване на сървърите, когато нито един
сървър не остава без работа;
•

класификацията на сървърите се прави въз основа на клиентите и

когато клиентът пристигне, на него се назначава правилният сървър.
Такъв е случаят, когато пристигат кораби с различен товаро42

обработващ капацитет. По-големите кораби с много товар се нуждаят
от повече разтоварен капацитет и по голямо кейово място, в сравнение
с малките;
•

наличните сървъри се назначават на клиентите по случаен начин.

Това ще бъде случаят, когато има само един кораб за товарни операции
и времето, което ще бъде необходимо за обслужване (малко количество
LNG) няма да повлияе на следващия кораб (първият следващ кораб
пристига след няколко дена), след това разпределените места ще бъдат
оптималният брой, необходим за ефективната обработка на корабите.
4.5 Дисциплина в опашката
Когато в системата има опашка, клиентите се разпределят към
сървърите по реда на тяхната наличност. Ето защо е необходимо да се проучи
как се избират клиентите. Това може да бъде постигнато чрез определяне на
„дисциплината на опашката“, което означава правилото, с което клиентите се
разпределят към наскоро наличния сървър. Най-често срещани са следните
версии:
•

правилото „Първи идва - първи обслужен“ е най-често срещано.

Това е случаят, в който всички кораби са с еднакъв приоритет;
•

правилото „Last Comes - First Served“ може да се случи, когато

последният кораб бърза и не може да чака, а корабите от опашката са
готови да чакат повече; 18
•

третото правило е, когато клиентът е избран на случаен принцип.

В този случай не се взема предвид редът, по който клиентите пристигат
и се избира първият наличен клиент.

19

Такъв ред може да се спазва,

когато корабът не е готов за обслужване, например сменящият екипаж
не е пристигнал, товарният план се обработва или има повреда в кораба,
или други причини предотвратяващи швартоването, облужването на
кораба. Тогава се обслужва първият кораб готов на разположение.
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•

четвъртото правило е, когато клиентите се обслужват в

зависимост от техния приоритет. (18) Такава услуга може да се
използва, когато терминалът се експлоатира от линейна компания и
корабите на тази компания имат най-висок приоритет и те се обслужват
първи. В другия случай, приоритетът се определя от стойността на
сталийното време, като корабите с най-скъпо сталийно време се
обработват първи. В случай, че в опашката има клиенти със същия
приоритет, те се обслужват от някои от правилата, споменати погоре.
4.6 Системи за опашки с приоритет
СО с приоритет може да бъде разделен на два типа:
•

при първия тип, когато пристигне клиент с висок приоритет, той

чака, докато клиентът с нисък приоритет бъде обслужен и той е
назначен на първия наличен сървър. Такива системи се наричат системи
без прекъсване на услугата или системи с относителен приоритет;
•

при втория тип системи, когато клиентът висок приоритет

пристигне, тогава сървърът спира да обслужва клиента с нисък
приоритет и започва да обслужва клиента с висок приоритет. Необслуженият клиент или напуска системата, или чака на опашката. Във
втория случай услугата започва от момента, в който е била прекъсната.
Такива системи се наричат системи с абсолютен приоритет. (18)
4.7 Характеристики на LNG терминал, показан като система за опашки
От горният анализ са определени следните характеристики за LNG
терминал, показан като СО:
1.

сървърите са повече от един, поради факта, че терминалът може

да има повече от един кей;
2.

сървърите не са напълно достъпни, размерът на корабите е

ограничен и понякога всички кейови места са заети;
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3.

обслужване не може да бъде отказано на корабите, които

пристигат в терминала, също така те не могат да чакат вечно да бъдат
обслужени;
4.

общото време в системата W трябва да включва времето,

необходимо за обслужване на кораба плюс времето в опашката Wq;
5.

времето, прекарано в опашката, трябва да се определи от

дисциплината в опашката.
Въз основа на направените предположения е показан графикът на
система за опашки на LNG терминал. (Фиг. 4.1)
LNG Terminal

n>1

n=1

Not-Fully-Accessible
System

Fully-Accessible
System

Wq = 0

0 < Wq < ∞

Wq = ∞

Wq

W

Finite queue

Infinite queue

Фиг. 4.1 График на система за опашки на LNG терминал.
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4.8 Индекси за ефективност
Избраните показатели за ефективността на работата на предложения модел
са:
- вероятността за забавяне на клиент:
Фор. 4.4 - P = m/n
- средното време за изчакване на клиентите
Фор. 4.5 където:
m - броят на забавените клиенти; n - броят на всички пристигнали
клиенти.
Индексите са ограничени само до два поради факта, че на практика е
достатъчно да се знае какъв процент от всички кораби ще се забави и колко
дълго ще бъде забавянето.
4.9 Моделен алгоритъм
Реализацията на статистическия модел и изчисляването на индексите на
ефективност на работа на LNG терминал с два сървъра се извършват по
алгоритъма, показан на Фиг. 4.2.
Алгоритъмът работи, както следва: В Блок 1 се въвеждат
първончалните данни: n - количество кораби; µ - очакваното време за
товарна операция; λi - средната норма на пристигане; k - броят на
обслужвания кораб от λi.
В Блок 2 са определени началните стойности на следните променливи:
Т - време на пристигане на корабите;
Tk1 и Tk2 - време за обслужване;
I - номер на текущия цикъл;
T2k1 и T2k2 - продължителност на услугата; m - брой на забавените
кораби;
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D - време на закъснелите кораби.
В Блок 3 е определен интервалът, в който корабите пристигат. Това се
постига чрез генериране на произволно число, чието реализиране се постига
с показаната формула.
В Блок 4 са определени моментите на пристигането на корабите.
Оператор 5 проверява дали първият сървър е наличен.
Ако ДА, следващата стъпка е Блок 8, в който времето за обслужване се
определя с дадения интензитет µ.
Ако НЕ, следващата стъпка е от Оператор 6, където се извършва
проверка, ако вторият сървър е наличен.
Ако ДА, следващата стъпка е Блок 9, аналогичен на Блок 8.
Ако НЕ, следващата стъпка е Блок 7, където се определя броят на
закъснелите кораби „m“.
Оператор 10 проверява кой от двата сървъра е наличен.
Ако ДА, следващият е Блок 13.
Ако НЕ, следващият е Блок 14.
Работният принцип на Блокове 13 и 14 е аналогичен на Блокове 11 и
12.
Оператор 16 проверява дали всички кораби се обслужват.
Ако ДА, цикълът продължава през Блок 15 до неговото завършване.
Ако НЕ, в Блок 17 се изчислява средното време на закъснение - T0i и
вероятността за закъснение - Pi на корабите.
Оператор 19 проверява дали k е достигнало броя на сървърните кораби
от λi.
Ако ДА, в Блок 18 следващата стойност на λi се приема, докато всяка
стойност не бъде обслужена.
Ако НЕ, следващата стъпка е Блок 20, в който са показани стойностите
на Toi и Pi.
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Фиг. 4.2
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4.10 Изводи.
Предложения модел може да спомогне при изследване и анализ на
работата на бъдещ LNG терминал. Резултатите от изследването и анализа ще
позволят на мениджърите да създават параметри и препоръки, които ще
помогнат за подобряване ефективноста на работата на новия терминал.
Моделът ще се използва като основа за по-сложен и прецизен модел,
след като основните характеристики като: дълбочина, височина, дължина на
кейовете, брой товарообработващи точки, които са известни и могат да бъдат
внедрени в него. След това ще бъде възможно да се тества моделът и дори да
се създаде визуализирана симулация на терминала. Допълнителна работа ще
бъде извършена, когато операторът на терминала е известен. Тогава неговото
изискване за различните приоритети ще бъде известно и моделът може да
бъде коригиран.
V. Изводи и заключения.
Историческият анализ на добива, консумацията и търговията с
природен газ, подобно на други пазари за фосилни горива показа, че пазарът
на ВПГ ще търпи развитие, най-вече в спот сегмента, който в момента не е
достатъчно гъвкав. Това зключение се потвърдждава найизразено при
пандемията, която е причината за спада в цените на ВПГ през 2019 и 2020
години, но в същото време ниските цени стимулират необвързаната спот
търговия.
Значителен брой научни трудове фокусират работата си върху
годишните програми за доставка и тяхното оптимизиране. Въпреки
множеството разработки върху подобряване транспортирането на различни
спот товари, не са много тези, които адресират инструменти за вземане на
решения в спот пазара на ВПГ. Подобна система/инструмент, подпомагаща
вземането на решения относно спот товари би била изключително полезна на
търговците на ВПГ в техните бизнес решения.
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Ефективността показва степента на постигане на поставените цели при
дадена дейност, като се съпоставят действителните с очакваните резултати от
нея.
Успешното и своевременното изпълнение на определена задача се
осъществява при спазване на четири принципа: Ефективна товарообработка;
Намаляване на броя на обработка на товара; Повишаване ефективността на
товарообработка. Интегриран режим на транспорт; Оптимизиране размера на
складовите наличности на производителя и потребителя.
Най-ефективният метод за подобряване на системата е, когато се
използва баластния преход или част от него за превоз на товар.
Световното движение на природен газ под формата на ВПГ
представлява 51.9%. Япония запазва лидерската си позиция като ключов
фактор в определянето на цените на ВПГ.
Търсенето на ВПГ запазва възходящата си тенденция, въпреки
световната криза и намаленото моментно търсене през 2019 и 2020 години.
Резкият скок на цените на петрола и природния газ през втората
половина на 2021 година е породен от ниските складови нива, подсилен от
недостатъчната продуктивност на възобновяемите източници на енергия,
поради слабо ветровия летен сезон. Това подсилва заключението, че България
би имала по-добра енергийна независимост с наличието на LNG терминал на
територията си.
Затварянето на всички електроцентрали на въглища в ЕС до 2030
година за постигане на целите, заложени в Парижкото споразумение, поставя
нови предизвикателства към страните членки за алтернативни източници на
енергия. От общия енергиен баланс на България, нефтът и нефтените
продукти заемат 39%, въглищата - 28%, а природният газ - едва 5.29%.
Замяната на въглищата с техния енергиен еквивалент от 4.46 милиона тона
ВПГ би намалило СО2 емисиите от тази енергийна част с близо два пъти.
Проектирането

и

построяването

на

един

LNG

терминал
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едновременно би дало решение на двата проблема: намаляването на СО2
емисиите и осигуряването на енергия от закритите електроцентрали.
SWOT анализът и съпоставката на видовете LNG терминали сочат като
оптимален

вариант

за

българските

условия

плаваща

складова

регазифицираща единица монтирана на повратлива кула, генерираща
електроенергия на борда, “LNG to Wire”, или в буквален превод от ВПГ към
електричество.
LNG-to-Wire е плаваща електроцентрала, доставяща чиста и евтина
електроенергия за крайбрежните райони. Създадена да доставя офшорна
стандартна надеждност, генерира ефективен основен капацитет, използваща
ВПГ като източник на гориво. Технологията с комбиниран цикъл спомага за
генериране

на

ефективна

мощност.

Концепцията

се

основава

на

преобразуване на съществуващ кораб за ВПГ и следователно осигурява ниска
цена и ефективно планирано решение. Това модулно решение може да побере
нуждите от мощност между 100 MW и 500 MW. Използването на
съществуващи резервоари за ВПГ осигурява до 75 дни автономно
производство на електроенергия. Единицата може да бъде швартована кей
или на повратна кула.
Предложеният статистически модел може да спомогне при изследване
и анализ на работата на бъдещ LNG терминал. Резултатите от изследването и
анализа ще позволят на мениджърите да създават параметри и препоръки,
които ще помогнат за подобряване ефективноста на работата на новия
терминал.
Моделът ще се използва като основа за по-сложен и прецизен модел,
след като основните характеристики като дълбочина, височина, дължина на
кейовете, брой товаро обработващи точки са известни и могат да бъдат
внедрени в него. След това ще бъде възможно да се тества моделът и дори да
се създаде визуализирана симулация на терминала. Допълнителна работа ще
бъде извършена, когато операторът на терминала е известен. Тогава неговото
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изискване за различните приоритети ще бъде известно и моделът може да
бъде коригиран.
VI. Научно приложни и приложни приноси
1. Направен е преглед на находищата, производството и потреблението на
Природен Газ.
2. Анализирана е структурата на корабите за превоз на Втечнен Природен
Газ.
3. Предложен е модел за намаляване на разходите за транспорт Втечнен
Природен Газ.
4. Предложен е модел на плаваща газова електроцентрала, състояща се от
три модула: складов, ре-газифициращ и електрогенериращ.
5. Синтезиран е статистически модел за терминал на Втечнен Природен
Газ.
6. Предложен е модел за замяна на въглищните електроцентрали с газови
такива и са изчислени необходимите количества Втечнен Природен Газ.
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The motivation for the thesis comes mainly from the growing need of
environmentally friendly energy, diversification and optimization. The growing spot
market calls for a research in the flexibility of LNG supply. A significant number of
scientific papers focus their work on annual delivery programs and their
optimization. Although there are many developments on improving the
transportation of various spot cargoes it is not many that address tools for decision
making in the LNG spot market. A system/tool supporting spot freight decisions
would be extremely useful to LNG traders in their business decisions.
The thesis investigates the possibilities of replacing the existent coal powered
plants with LNG ones and defines the required volumes. Using SWOT analysis and
direct comparison, it identifies a Floating Storage Regasification Unit with power
generation onboard mounted on a turret as the optimal option, compared to all other
types of LNG terminals. A statistical model of the LNG terminal is proposed which
can be used to research the cost reduction of the LNG transport and terminal
operation.

