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Abstract. The results from the analysis of the hot water consumption of a group of hotels in the
Black See resort Albena are presented. Structural schemes of hot water solar systems with flat plate
collectors have been synthesized. By the synthesis have been analyzed the type of the comsumers, the
operating period, the existing heating plants, the auxirially energy source - electricity. The change of the
solar fraction by different performance of the systems have been investigated. A comperative analysis of the
alternative solutions has been fulfilled. The most advantageous solution has been choosen on the basis of
the evaluation of the pay-back period, the Life Cicle Savings and the Benefit/Cost ratio. The effect of the
changing economic characteristics on the economic efficiency has been investigated. The risk for the
investments has been examined. It had been proved that for the conditions in Bulgarian Black See Region
the use of solar energy for hot water producing is economic reasonable.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Разнообразните дейности на туристическото обслужване са съпроводени със значителни
разходи за енергийно обезпечаване. Добивът на енергия във всичките й форми по класически методи
е свързан с екологични проблеми. Алтернативното използване на електрическата енергия като
правило е икономически нецелесъобразно. Възобновяемите източници на енергия са една от
възможностите за усъвършенстване на топлинните технологии.

. Основните задачи и цел на изследването са анализ на консумацията от гореща вода в
краткосрочен и дългосрочен план на хотелите "Калиакра", "Добротица" и "Тервел" в курортен
комплекс "Албена", синтез на решения за задоволяване на нуждите от гореща вода със слънчеви
инсталации, икономически анализи на вариантите за прогнозиране на инвестиционните и
експлоатационни разходи и на печалбата за периода на експлоатация, анализ на инвестиционните
показатели за ефективно използване на слънчевата енергия за битово горещо водоснабдяване.

2. СТРУКТУРНА СХЕМА НА СЛЪНЧЕВИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ЗАГРЯВАНЕ НА ВОДА

Предвиждат се индиректни активни слънчеви системи за добив на гореща вода с топлинни
акумулатори. Структурите схеми на слънчевите инсталации са съставени на база на анализ на вида
на консуматорите на топла вода в изследваните хотели, периода на експлоатация, съществуващи
абонатни станции, предопределеност на допълнителния източник на енергия - електрическа енергия.
Използвани са препоръки и резултати от изследвания за големи слънчеви топлотехнически
инсталации [4,5].
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В изследването са използвани плоски слънчеви колектори със следните показатели [8]:
селективно покритие на абсорбера, обобщен коефициент на загуби 5.0 W/m2C, приведена
поглъщателна способност 0.750.



3. АНАЛИЗ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ПОКРИТИЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ
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Среднодневната консумация на гореща
вода е прогнозирана в съответствие с
действащите норми и информация от
администрацията на комплекса за
средномесечна запълняемост на хотелите [3].
Прогнозираната максимална стойност за общия
разход на гореща вода за изследваните хотели
е: "Калиакра" - 42 000 l/ден; Добротица" - 21
000 l/ден; "Тервел" - 34 125 l/ден.

Разнообразието на характеристиките на
консуматорите и динамиката на
използваемостта на хотелите налагат да се
оценят различни вариантни решения за
инсталациите. Среднодневен разход на гореща вода

Анализите са проведени със софтуерен продукт, разработен на от Лабораторията по
слънчева енергия на Уйсконсинския Университет (USA, University of Wisconsin, Solar Energy
Laboratory) F-chart метод за дългосрочна оценка на активни слънчеви топлотехнически системи [5,6].
Използвани са интегрални данни за реалните
климатични условия за Варна [9]. Близостта
между Варна и курортен комплекс Албена и
еднаквостта на географското разположение
дават основание да се счита, че не могат да се
очакват съществени различия в интегралните
характеристики на климата.

Хотел "Калиакра". Слънчевата
инсталация работи само през туристическия
сезон. Изследвани са варианти с различен брой
(от 50 до 250) на колекторите. Изборът на
инсталация с 150 колектори удовлетворява
изискването за коефициент на покритие през
годината f-0.5.

Хотел "Добротица". Слънчевата
инсталация работи само през туристическия
сезон. Изследвани са инсталации с брой на
колекторите от 50 до 250. Коефициентът на покритие за годината достига до 0,5 при слънчева
инсталация с 80 колектора.

Хотел "Тервел". Слънчевата инсталация с плоски слънчеви колектори работи през
туристическия сезон. Изследвани са инсталации с брой на колекторите от 75 до 175. Коефициентът
на покритие за годината достига до 0,523 при слънчева инсталация с 125 колектора.
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4. ИНВЕСТИЦИОННИ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИТЕ
СЛЪНЧЕВИ ИНСТАЛАЦИИ

Икономическите анализи са предназначени за сравняването на алтернативните решения и
избора на най-изгоден вариант на слънчева инсталация. За икономическата оценка са използвани
три метода: срок на откупуване; печалба за периода на изследване (LCS); отношението "приходи-



разходи" (BCR). Тези методи осигуряват достоверни количествени оценки на ефективността на
инвестициите.

Основните параметри, приети за база на икономическите анализ са: цена на електрическата
енергия - 0.09 лв./kWh; годишна инфлация на електрическата енергия - 10.0 %; продължителност на
периода за икономически анализ - 20 години; първоначални капиталовложения - 100 %; годишна
лихва на заема - 7.0 - %; срок за възстановяване на заема - 5 години; дисконтен процент - 7.0 %;
разходи за поддръжка и осигуровки - 1.0 %; годишна инфлация за поддръжка и осигуровки - 7.0 %;
данък за подобрения в сградата - 0.5 %; годишна инфлация на данъците - 7.0 %; остатъчна цена - 50
%; цена на единица площ от колекторното поле с плоски колектори - 260 $/т2.

В таблицата са дадени крайните резултати за техническите и икономически показатели на
изследваните варианта за хотелите "Калиакра", "Добротица" и "Тервел".

Като икономически най-изгодни са приети следните варианти: хотел "Калиакра" - вариант К-1
с 150 броя плоски слънчеви колектора; хотел "Добротица" - вариант Д-1 с 100 броя плоски слънчеви
колектора; хотел "Тервел" - вариант Т-1 с 100 броя плоски слънчеви колектора.
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Вариант

К-1

К-2

К-3

Д-1

Д-2

д-з

Т-1

Т-2

Т-3

Вид на
слънчевите
колектори

броя
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200

100

80

120
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125

200

хотел "Калиакра",
Технически показатели

Енергия
Консу-
мация

J/год

1016.8

1016.8

1016.8

504,5

504,5

504,5

826.9

826.9

826.9

Добив от
слънчева

инсталация

GJ/год

534.8

380.8

665.8

332.5

281.5

377,5

360,6

432,8

498.7

Допълни-
телен

източник

GJ/год

482

636

351

172

223

127

466,3

394,1

328,2

Фактор
На

покритие

-

0.525

0.375

0,651

0.659

0.557

0,748

0.436

0.523

0.603

"Добротица" и "Тервел"
Икономичечески показатели

Инвес-
тиции

USD

78000

52000

104000

52000

41600

62400

52000

65000

78000

Стойност на
икономията

на гориво

USD

8279

5904

10316

5152

435С

5850

5028

6036

6955

Срок на
откупуване

Години

9.4

8.8

10

10

9.6

10,6

10,3

107

11,2

Печалба
(LCS)

USD

164126

121245

196658

98150

85711

107555

94345

110261

123464

(BCR)

2.1

2.3

1.9

1.9

2.1

1.7

1.G

1,5

1,4

400000

5. ОЦЕНКА НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА

Изследвано е влиянието на променящите се икономически параметри върху ефективността
на инвестициите и промяната на показателя икономия за експлоатационния период (LCS).

В случая е изследвано влиянието на
параметрите: начални инвестиции, лихва на
заема за изграждане на инсталацията,
нарастване на цената на енергията. На
фигурата е показана промяната на фактора
LCS при вариране на влияещите параметри за
хотел "Калиакра".

Подобни резултати са получени и за
другите изследвани системи. Резултатите
показват, че за всички тях факторът LCS се

запазва положителен и не съществува риск за
инвестициите при промяна на икономическите
показатели в границите [-50+50] %.
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6. ОБОБЩЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА

Резултатите от изследванията показват, че използването на слънчевата енергия за битово
горещо водоснабдяване е икономически изгодно. За всички системи се постига задоволителен
коефициент на покритие и отношение BCR по-голямо от 1. Промяната на параметрите, влияещи
върху фактора на печалбата LCS не носи риск за направените инвестиции. Безспорно слънчевата
енергия би могла да бъде алтернативен енергиен източник, чието използване наред с



икономическата си ефективност, има и благоприятен екологичен ефект. Цената на колекторите и
елементите на системите за оползотворяване на слънчевата енергия са достигнали реалната си
пазарна цена. Поради това срокът на откупуване на инсталациите за оползотворяване на слънчевата
енергия е сравнително по-дълъг - в случая варира от 5,1 до 11,2 години.

Анализирано е влиянието на промяната на инвестиционните показатели върху фактора LCS.
За целта цената на първоначалните инвестиции и лихвения процент върху заема за закупуване на
инсталациите са променяни в границите [0+ -50] %. Както се вижда от приложените графики, това
рефлектира в значително учеличение на икономиите за периода на изследване, респективно и
подобрение на останалите критерии за оценка на ефективността на инвестициите (срок на
откупуване, BCR).
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Анализирани са възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия за горещо
водоснабдяване в хотелите "Добротица", "Калиакра и "Тервел" хотелски комплекс "Албена".
Проведено е многофакторно симулационно изследване на енергийните характеристики на
слънчевите инсталации. Изборът на оптимални варианти е направен на базата на икономически
анализ за прогнозиране на инвестиционните и експлоатационни разходи и на печалбата за
експлоатационния период. Доказано е, че за климатичните условия на Черноморието производството
на гореща вода от слънчеви инсталации носи икономическа изгода. Изследвана е промяната на
фактора на печалба при различни инвестиционните показатели Създават се предпоставки за
опазване на чистотата на околната среда в района на курортен комплекс Албена.
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