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Abstract. 
According to Kyoto protocol countries which have the availability to buy green house gas emissions 
from other countries couiu be made this by means of realization of investmant project. In this article 
the authors revue the necessary scope of work which have to be done in order particular project for 
co-generation installation to be realized, according the requirements and their own expirience in this 
field. 

Съгласно протокола от Кийото е направено споразумение, според което се дава 
възможност на страни да намаляват емисиите си чрез закупуването им посредством 
релизираиия на инвестиционни проекти в други страни. Взаимното внедряване за Съвместно 
изпълнение (СИ) е един Кийото механизъм, чрез който инициативните цели за намаляване на 
парниковите емисии, се реализират от една страна на територията на другата (страна 
домакин). Последните трябва да бъдат страни, които имат задължения в съответствие с 
Кийото протокола. Взаимното внедряване (ВВ) се реализира на база проект. Кредитите 
добивани от проект на ВВ за СИ са маречени единици редуцирани емисии (ЕРЕ). 

Изчисление на емисионните редукции. 
Във фазата на проектиране се извършва оценка на следните емисии - ниво на 

емисиите без реализация на проекта - базова и с реализация на проекта - проектна. Разликата 
между тях определя емисионните редукции. Проектите за ВВ могат, с изключение на 
възможността на ранно одобрение, да произвеждат емисионни редукции през целия първи 
задължителен период (2008 г. - 2012 г.). 

Етапи иа проектите на взаимно внедряване. 
• Проектиране. Разработените проекти трябва да съответствуват на изисквания от 

страните донори, протокола от Кийото, Marrakesh Accords и от домакин на базата на 
международните ръководни принципи и правила приложими за тях. 

• Потвърждение (ратификация). Когато проектната документация е на лице, 
проектът може да бъде представен за потвърждение от независим източник. Това 
потвърждение има за цел да осигури по-голяма сигурност за ВВ, като дава количествена 
оценка на емисионните редукции за по-късната верификация на проекта 

• Регистрация. След успешното потвърждение от страната донор и страната 
домакин, проектът се регистрира от тях и от съответните власти. 

Изпълнение и експлоатация. 
Когато проектът е осъществен, появата на специфични парникови емисии са под 

оперативен контрол. Промените от първоначалния проект би трябвало да се идентифицират 
и внимателно следени. 

• Мониторинг. След като проектът е задействан, проектните емисии, нивото на 
активност и съответните фактори трябва да се измерват съгласно проектния мониторингов 
план. 

• Отчет. Проектните характеристики и постиженията периодично трябва да се 
отчитат на съответните власти в съответствие с мониторинговия план. 

• Доказателство. Проверяващият редовно ще прави преглед на записите на 
проектните характеристики и ше информира за това страната донор, Кийото протокола и 
всички други съответни национални и международни органи. Шалът на мониторинговия 
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проект е база за тази верификация. Отчетът за доказателство ще установи дали проекта като 
вече осъществен, среща съответните изисквания, проверка и количествен отчет на 
договорените емисионни редукции. Доказателството може да включи искане за обновяване 
на мониторинговия план. 

Проекти за комбинирано производство на топло н електро енергия (КГ). 
Необходимо е да се осигури подробна информация за КГ проект, включваща 

информация за точното местоположение, цел и мощност. В допълнение проектът трябва да 
даде описание на плана на реализация. Информацията трябва да е съобразена с националните 
обстоятелства, както ::;_тример: информация за цената на енергията, държавна стратегия, 
разположение на източниците на горива и закона за околна среда. Документацията на 
проекта бн трябвало да са служи като приложение към базовия анализ, даващ подробна 
информация за потвърждението. Емисионната редукция на КГ проекти е много по-малка 
(или може даже бъде отрицателна) ако произведената топлина не се използва. Следователно, 
трябва да се даде информация за действащите субекти включени в проекта Тази 
информация трябва да включва справка към съществуващи договори или регулиране на 
доставката на гориво и/или на електричеството. 

Текуща ситуация. 
Проектът, освен ако е екологичен, заменя съществуващото положение, с 

конвенционално производство на топлинна и електрическа енергия. Той трябва да даде 
описание на текущото положение, да са показани блок-схемите показващи компонентите и 
връзките между тях. 

Източници на парникови емисии и проектни граници. 
Блок-схемата на компонентите на ко-генерационния проект трябва да дава обща 

представа за устройството на съоръжението и връзките между елементите, които влияят на 
количеството на редуцираните емисии. Такава блок-схема се представя в съчетание с 
обяснение на структурата. Трябва да се определи емисионните източници на парникови 
емисии. Има разлика между директните и индиректните емисии. Директните емисии от КГ 
проект са например тези от изгаряне на гориво. Косвените емисии са тези близки до образеца 
водещо до по-ефектир"г> използване на (вторичния) енергиен носител.Индиректните емисии 
извън границите на обекта могат да се дължат на производството на ел.енергия от други 
подобни инсталации. Определянето на границите на проекта в блок-схема (пунктираната 
линия на фиг.1) са базирани на принципа на управление/влияние. Ако КГ проект включва 
регулиране на например: транспорта на топлината и разпределителната система и изолацията 
на сградите за които е осигурена топлина, тези елементи могат да попаднат в проектните 
граници. Емисиите от производството на електричество и топлина намиращи се в същата 
мрежа, трябва да бъдат включени в границите на проекта. Емисиите свързани с 
производството, транспорта или доставката на горивото не се взимат под внимание, освен 
ако тези емисии не се управляват или повлияват директно от проекта. Причината поради 
която тези емисии обикновено са толкова матки в сравнение с проектното намаляване на 
емисиите е, че е почти невъзможно следенето им и когато се изключат от базовата линия и 
емисионната оценка на проекта, тяхното влияние може да се пренебрегне. Фиг.1 показва 
проста блок-схема на система за комбинирано производство на енергия, започваща от 
доставката на гориво до доставянето на крайните продукти от КГ инсталация. Целта на 
проектната граница е да направи сравнение между емисиите в базово разположение и емисии 
в проектното разположение. Проектните граници трябва да съдържат всички съответни 
емисионни ефекти, така че или да бъдат управлявани или повлияни от проекта 

Директни и индирекни емисии. 
Описание на всички съответни емисии извън границите на обекта в проекта и в 

текущото разположение. Това включва: 
• Емисиите от производството, транспорт и разпространение на първична енергия 

(горива) използвани за проекта и в текущото разположение; 
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• Емисиите от производството, транспорт и разпространение на вторична енергия 
(мощност и електроенергия) използьана за проекта и в текущото разположение; 

• Емисиите от произведената енергия в текущата ситуация, която е заменена от 
проекта; 

• Емисиите от подобно предпеиятие, ако там има възможност количеството емисии 
да се променят поради електричния товар причинен от проекта; 

• Емисии по времето на изграждане на проекта 
Всички парникови емисии от Кийото протокола следва да се опишат самостоятелно. 

Директните емисии са под директно влияние и контрол на проекта, а индиректните емисии 
не са. 
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Ключови фактори. 
Проеюппо-специфичпи (в проектните граници) ключови факпюри. Тези фактори 

са свързани с функционирането на проекта Всички фактори директно въздействащи на 
нивото на активност трябва да бъдат разгледани, например работен режим и технически 
експлоатация. Ако системите могат бъдат управлявани в различни работни режими, нужно е 
да се определи точно кои от тях са изпълними и при какви условия. 

Външни (извън проектните граници ) ключови факпюри. Проектът трябва да 
идентифицира и опише външните ключови фактори и тяхната роля и влияние на базовия 
сценарий като: 

• икономически растеж, социално-демографични фактори, икономическата 
ситуация в енергийния сектор и резултати за предвиждане на енергийно търсене; 

• законодателно развитие; 
• наличен капитал (инвестиционна бариера); 
• налична техника умения и знания, наличие за най-добри технологии в бъдещето: 
• социални последици и местна поддръжка: 
• цени на горивата и наличието им; 
• степен на възвръщаемост при различни алтернативни проекти; 
• националният план за енергийния сектор. 

Класификация на емисиите при пректи с ко-генерация - Табл.1 
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Табл. 1 
Емисии в границите на обекта 

Проект Базова ситуация директни/индиректни включени/изключени 

СОг емисии при 
производство на сл. 
енергия, продавана на 
НЕК 

СО; емисии от 
производство на ел. 
енергия в други ел. 
централи 

директни включват се 

СО2 смисии от 
производство на ел. 
енергия за собствени 
нужди 

директни 

не са включени, 
не надвишават 0.05% 
от макс. ел. 
производство 

Емисии по време на 
строителството на ко-
генератора 

не са включени 

Емисии извън границите на обекта 
Проект Базова ситуация директни/индиректни включени/изключени 

Емнсии на метан (СН4) 
в газопреносната и 

| разпределителна мрежа, 
приведена към 
консумацията на ко-

1 генератора 

Емисии на СН4 в 
газопреносната 
мрежа свързани с 
работата на 
съовъженията. 
заместени от ко-
генератора 

индиректни не се включват, ако 
не могат да се 
контролират от 
проекта 

Емисии свързани с 
производството и 
транспорта на 
съоръженията за обекта 

индиректни не се включват, не 
могат да се 
контролират 

Идентификация на най-вероятния базов сценарий на парниковите емисии 
Изграждането на базовия сценарий е един от многото решаващи елементи на 

проектите за ВВ и определя до голяма степен емисионната редукция. Сегашния представен 
метод и ключовите фактори посочени по-горе имат решаващо влияние върху базовите 
въглеродни емисионни фактори. Трябва да се знае кои ключови фактори са използвани и 
кои не. 

Изчисление на базовите въглеродни емисии Базовите въглеродни емисии 
(кюпСОг/год) се изчисляват чрез умножение на базовия въглероден емисионен фактор 
(например ktonCCh/GWh или kton C02/ton) с нивото на активност (GWh/год или ton/год). 
Всички съответни данни и формули използвани при изчисляване на базовите емисии ще са 
представени в чист вид така, че законодателя може да преправи всички изчисления ако е 
необходимо. Изчислението на базовите емисии трябва да се представят в табличен вид 
показваща ясно разликите между входящите променливи величини (текущо разположение и 
ключовите фактори), формулите за изчисление и изходните (действителните емисионни 
стойности). 

Проектни въглеродни емисионни фактори. Проектния въглероден емисионен 
фактор (изразен в например kton СОг/GWh или kton CO/TJ) е обичайно по-нисък отколкото 
базовия въглероден емисионен фактор. Проектите за енергийна ефективност относно 
въглеродния емисионен фактор биха могли да бъдат същите като в базовото положение, като 
в този случай емисионните редукции са реализирани от понижената консумация на енергия. 

Оценката на проектните емисии за КГ инсталация започва с определяне на емисиите 
на горивото използвано за производство на топлина и електричество. Директните емисии, 
произведени в граници i е на обекта вероятно биха имали най-голям принос за сумарните 

3 6 7 



емисии. Емисиите от употреба на гориво за други цели и от заменена топлина и 
електричество трябва да се вземат под внимание. За електричество взето от мрежата, 
проектантите трябва да използват стандартните емисионни фактори. 

Оценка на директни проектни емисии. Проектните емисии трябва да бъдат 
пресметнати за целия период от началото на проектирането до края на съответния кредитен 
период. Необходимо е проектните емисии да бъдат пресметнати използвайки очакваното 
ниво на активност като стартова точка. Изчислението на емисиите от обекта е напълно ясно 
както това включва умножение на нивата на активност и проектните въглеродни емисионни 
фактори. 

Необходимо е изчислението на проектните емисии да бъдат използвани и отнесени 
към блок-схемата на проекта. Литературата и източниците на данни, техническите описания 
и т.н. са били използвани за определяне на отнасящите се ключовите параметрични 
стойности и предположения. Всички стъпки на изчисление трябва да бъдат описани в 
таблица. Това се отнася за: информацията относно ефективността на транспорт на 
енергоносители, ефективно преустройство на съоръжението, емисионни фактори на горива и 
т.н. Ако проектът използва енергия от мрежата, следва да използува стандартизираните 
въглеродни емисионни фактори. 

Предвиждане на индиректните емисионни ефекти. Вътрешните и външни 
индиректни парникови емисионни ефекти са значими и следователно е нужно да бъдат 
оценени. Индиректните парникови емисионни ефекти се разглеждат извън границата на 
проекта Те са наречени загуби, тъй като последните са определени като чисто изменение на 
антропогенните парникови емисии които се намират извън границата на проекта. 
Вътрешните индиректните емисионни фактори могат да са важни ако проекта води до 
промяна в нивото на активност в противен случай няма да настъпят. Това е случаят например 
за проекти за съхранение на енергия. Инсталирането на такива проекти обичайно понижава 
пределната себестойност на продукта или в случай на ремонт, изискване за допълнителна 
индукция. Тогава емисионните реду кции са по-малки отколкото се предвижда Размерът на 
такива обновяващи ефекти зависят от: вида на поддръжка или производител, начин на 
използване и пазарните характеристики. Проектантът могат да се отнесе към по-ранни 
проучвания оценяваи".' обновяващия ефект на подобни типове проекти. Външните 
индиректните емисионни ефекти играят роля ако проекта причини увеличаване на емисии 
другаде. 

Изчисление на общите проектни емисии. Оценката на общите проектни емисии е 
сумата от изчисление на директните и индиректни емисии (последният може да бъде 
отрицателна величина). 

Оценка на редукцията на емисиите. Годишните емисионни редукции могат да са 
изчислчт чрез изчисление на разликата между годишните базови емисии и годишните 
проектни емисии. 

Мониторинг 
Проектът трябва да определи точно параметрите, които ще се следят за 

действителните проектни характеристики на работа, като оцени онези признаци които 
управляват процеса. За КГ, консумацията на гориво и производството на топлина и 
електричество са най-важните фактори включени в мониторинга. Но параметрите на другите 
фактори, както и емисиите от външни източници, трябва да бъдат включени за да може да се 
получи завършена картина на емисионната редукция. От изчислението на табличните данни 
на проекта и базовите емисии, проектанта може да определи кои други фактори трябва да се 
следят. 
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