WIND ENRGY EXPERTS

WIND ENERGY

15 ГОДИНИ ОПИТ С ВЯТЪРНА ЕНЕРГИЯ
ЕКСПЕРТИ ВЪВ ВЯТЪРНАТА ЕНЕРГЕТИКА
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КОИ СМЕ НИЕ

ЕНЕРГИЯ ОТ ВЯТЪР
ЕКСПЕРТИ
от 2004
Най-големият независим оператор на вятърни паркове в България
Пионер в България в разработването на проекти за вятърни паркове

Портфолио с над 350MW проектни мощности в България

Североизточна България, Европа

Над 12-годишен опит в администрирането и управлението на вятърни електроцентрали
Сертифицирани по Международния стандарт за качество ISO 9001 и OHSAS 18001 за:
Проектиране и управление на вятърни паркове и Изграждане и поддръжка на вятърни паркове.

ЗАЩО ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ. ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
Лонг Ман Холдинг възникна заедно с ветърноенергийния сектор в България през 2004.
По това време малката източноевропейска страна се оказа благоприятно място за инвестиции за редица чуждестранни
инвеститори, търсещи нови възможности и печеливш бизнес. В продължение на няколко години "Лонг Ман Холдинг" успя да
проектира и изгради първите ветроенергийни паркове в страната. Професионалист в изпълнението, компанията спечели
доверието на своите клиенти и й бяха възложени и административното и техническо управление на тези вятърни паркове.
Не много по-късно в най-горещата точка на вятърната енергетика в България е построено чисто ново сервизна база за
вятърни генератори, което да обслужва новоизградените вятърни централи. През годините професионалния подход и
качественото обслужване превърнаха компанията в търсен партньор за инвеститорите, както и в най-големия оператор на
вятърни пакове в България. Лонг Ман Холдинг израстна до там, че днес успява да покрие пълната гама от търговски и
технически услуги, което освобождава инвеститорите от техните ангажименти към вложените инвестиции, като в същото
време им осигурява надежден мениджмънт.

КОИ СМЕ НИЕ
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СТРУКТУРА НА КОМПАНИЯТА
Лонг Ман Холдинг оперира посредством дъщерните си дружества Лонг Ман и Ей Би Си Уинд Фарм. Двете компании
покриват пълния набор от услуги, включени в портфолиото на Лонг Ман Холдинг.
Лонг Ман предлага цялостни решения за реализиране на проектите - от възникването на идеята за вятърен парк до
изграждаенто и въвеждането му в експлоатация. Лонг Ман осигурява комплексен проектов мениджмънт, съчетан със
специализирани правни, икономически и технически консултации. В процеса на експлоатация компанията предоставя
пълен комплект от услуги, гарантиращи успешния търговски и енергиен мениджмънт на обектите.
Ей Би Си Уинд Фарм е компанията, която поема отговорност на друг важен етап от реализацията на вятърния парк изграждане, поддръжка, сервиз и софтуерен мониторинг. Със своя специализиран сервиз, намиращ се в непосредствена
близост до повечето от изградените вятърни паркове в България, тя осъществява бърза намеса при аварии с вятърните
турбини, осигурява опитни техници при нужда, разполага със система SKADA, даваща възможност за наблюдение на
работата на вятърните турбини в реално време и предлага всички необходими дейности, гарантиращи безпро лемното
опериране на вятърната централа.

ЛОНГ МАН ХОЛДИНГ АД
ЛОНГ МАН ООД

ЕЙ БИ СИ УИНД ФАРМ ООД

Вятърни проучвания,проектиране,
развитие, мениджмънт,
търговско управление,
вятърни прогнози

Строителство, монтаж, демонтаж,
поддръжка, сервизни дейности,
софтуерно наблюдение в
реално време

ВЯТЪРНИ ПРОЕКТИ, ЗАВЪРШЕНИ ДО КЛЮЧ
КОМПЛЕКСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЯТЪРНИ ПАРКОВЕ
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С КАКВО СЕ ЗАНИМАВАМЕ

ВЯТЪРНИ ПРОУЧВАНИЯ И ОДИТИ
Тъй като оценката на вятъра като енергийна суровина е
съществена и е от първостепенно значение при
определяне рентабилността на всеки проект, Лонг Ман
се стреми да осигури максимално достоверна
информация на бъдещия инвеститор относно вятърния
потенциал на избраното място. Компанията е
специализирана и има богат опит в доставката и
инсталирането на вятърни мачти, в провеждането на
метеорологични вятърни измервания, събиране и
обработка на регистрираните данни, анализ на
вятърния потенциал, и изготвянето на доклади.
Компанията работи с продуктите на NRG Systems,
Nomad, Ammonit, Second Wind и др., както и с
професионален софтуер WindPro за обработка на
данни и изготвяне на вятърни одити.

РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
Опитът на компанията в развитието и управлението на
вятърни паркове е над 14 години и датира от 2004г.,
когато стартира с проектирането на първите вятърни
проекти в България.
.
Дейността обхваща цялостното разработване на
проект за вятърен парк, като за целта се извършват
всички процедури по прединвестиционното проучване
и инвестиционното проектиране, за да се осигури
разрешение за строеж на обекта в съответствие с
нормативните изисквания на действащото
законодателство, както и управление на проекта по
време на неговото изграждане. Компанията
осъществява контрол на строителния процес и
съответствието му с проектната документация.

ДЮ ДИЛИДЖЪНС И ПРОДАЖБА НА ПРОЕКТИ
За клиенти, желаещи да инвестират във вече изградени проекти,
Лонг Ман предлага пълен правен, технически и финансов Дю
Дилинджънс /одит/ на изградени вече проекти. Тя гарантира
детайлен анализ на реализацията на изградения вече вятърен
парк и неговата експлоатация, за да се сведе до минимум риска
при закупуване на проекта или на цялото дружество, собственик
на проекта.
Лонг Ман предлага на желаещите да инвестират във вече изградени
електроцентрали икономически най-изгодното и юридически найстабилното решение за придобиването на вятърния парк.

ПРОФЕСИОНАЛНИЯ

ПОДХОД
ОСИГУРЯВА

ПЕЧАЛБА
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ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ
Чрез юридическия си екип Лонг Ман осъществява всички видове правна помощ и
правни консултации във връзка с проектирането, въвеждането в експлоатация и
безпроблемната експлоатация на ветроенергийни паркове. Компанията разполага с
екип от висококвалифицирани юристи с дългогодишен опит в сферата на вятърната
енергетика, включващ задълбочени и актуални познания на динамичното енергийно
законодателство, както и на нормативните актове, свързани със строителство и
опазване на околната среда.
Отдадена на това, което прави най-добре, Лонг Ман взема редовно участие в срещи с
държавни институции - Комисия за енергийно и водно регулиране, Министерство на
енергетиката, Народното събрание и др. с цел опазване на интересите на развитието
н а вятърноенергийния сектор в България.

ТЪРГОВСКО УПРАВЛЕНИЕ И ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ
Търговското управление включва пълно търговско обслужване на вече изградените и работещи вятърни паркове,
целящо да се сведат до минимум ангажиментите на инвеститора и да се оптимизират разходите с цел увеличение на
печалбата от производство на електрическа енергия. Към настоящия момент Лонг Ман управлява вятърни паркове с
обща инсталирана мощност околo 90MW.
Това направление обхваща широк спектър от дейности като: *Управление на търговски договори за изкупуване на
електрическа енергия по преференциални цени *Осигуряване на Гаранции за произход от Агенцията за устойчиво
енергийно развитие *Дейности във връзка с фонд ”Сигурност на електроенергийната система *Сключване и управление на
договори за изкупуване на електрическа енергия по свободно договорени цени, след достигане на нетно специфично
производство *Сключване и управление на договори за прогнозиране на производството на електрическа енергия от ВтЕЦ
*Комуникация с месни и държавни институции във връзка с експлоатацията на вятърния парк *Дейности, свързани със
застраховането и охраната на вятърния парк *Дейности във връзка с комуникациите във вятърния парк *Счетоводство и
финансови услуги *Дейности, свързани със земеделски земи *Предоставяне на административен адрес и др.

ВЯТЪРНИ
ПРОУЧВАНИЯ
РАЗВИТИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОДАЖБА НА ПРОЕКТИ
ТЪРГОВСКО УПРАВЛЕНИЕ
ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ
ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ
СВОБОДЕН ПАЗАР
ПРОГНОЗИРАНЕ
* Contact our representative for more information

* Contact our representative for more information

* Contact our representative for more information
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УСЛУГИ НА СВОБОДЕН ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР
Пазарът на електроенергия в България дава възможност на своите участници за свободно договаряне на цените. Той се
развива в посока към пълна либерализация и обхваща, както потребителите, като им позволява да избират своя доставчик,
така и производителите, които могат да продават електрическа си енергия на избран от тях търговец, като договарят цените,
условията по договора и фактурирането, както и други услуги свързани с обслужването.
С измененията, регламентирани в Закона за енергетиката през последните години, все повече производители биват
стимулирани да излязат на свободния пазар, като търгуват по свободно договорени цени с търговци или през координатори
на организирания борсов пазар. Тези процеси са заложени в нормативната рамка на ЕС и водят до нарастване дяла на
участниците на свободния електроенергиен пазар за сметка на тези на регулирания пазар.
За тези производители компанията се ангажира да осигури точен и задълбочен анализ на пазарa и да договори найдобрите условия за реализация на производството в конкурентна среда. Понижаването на разходите за
производителя води до повишаване на неговата конкурентоспособност и му позволява да реализира по-добра
рентабилност и да инвестира в развитие на дейността си.
Лонг Ман се развива успешно в сферата на управление на енергийни потоци, менажира и администрира широка гама от
дейности на енергийния пазар в страната, като осигурява и постоянно проучване и анализ на свободния пазар на
електрическа енергия с една основна цел – намаляване на разходите и повишаване на печалбата на своите
клиенти и п артньори.

УСЛУГИ НА БАЛАНСИРАЩ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
Пазарът на балансираща енергия осигурява баланс между доставката и потреблението на електрическа енергия.
Балансиращите групи обхващат потребители, производители и търговци - координатори, които съвместно участват на
пазара на балансираща енергия, организирани от електроенергийния системен оператор. Целта на балансиращата група е
да обедини небалансите на отделните участници, които взаимно се компенсират, с което да подобри техните финансови
резултати. Необходимо условие за участниците на балансиращия енергиен пазар е прогнозирането на производената
от тях вятърна енергия.
Дейността на компанията в тази връзка включва осигуряване на точна прогноза за производство на електроенергия от
вятърни паркове, договаряне, подготовка и финализиране на всички процеси за промяна на координатора на
балансиращата група. Лонг Ман Холдинг извършва постоянни проучвания и пазарни анализи за по-добри условия на
балансиране с основна цел - намаляване на разходите за небаланси на своите клиенти.

BENEFITS

С КАКВО СЕ ЗАНИМАВАМЕ 6

7

С КАКВО СЕ ЗАНИМАВАМЕ

PROFESSIONAL
APPROACH

BENEFITS
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ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ВЯТЪРНИ ПАРКОВЕ
Цялостното изграждане на вятърни паркове обхваща широк спектър от дейности. Ей Би Си Уинд Фарм изпълнява цялата
гама в това направление: инсталиране на професионално измервателно оборудване, изграждане на фундаменти, пътна
инфраструктура, полагане на кабелни линии 110kV, 20kV и оптичен кабел, изграждане на подстанции, кранови площадки,
свързване към мрежата, инсталация и въвеждане в експлоатация на вятърни турбини. Компанията извършва 72-часови
тестове и пуска в експлоатация вятърните паркове.
До този момент Ей Би Си Уинд Фарм е предложила цялостни решения за пълно то изграждане и е участвала в различните
етапи от изграждането на проекти за вятърни паркове с обща инсталационна мощност 350 MW.
Компанията е сертифицирана от Българската търговска камара.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ
През годините Ей Би Си Уинд Фарм е натрупва солиден опит
с различни видове нови вятърни турбини.
Днес добре известни компании като Vestas, Nordex,
Powerwind и др. се насочват към Ей Би Си Уинд Фарм за
инсталиране на техните турбини, при осъществяването на
проекти за вятърна енергия. Инсталирането на използвани
турбини на новопостоен обект също е част от портфолиото
на Ей Би Си Уинд Фарм. С увеличаването на обхвата на
услугите разглобяването се превърна в друга услуга, с която
компанията се специализира.
С нарастването на обхвата на дейностите, демонтажът се
превърна в още една услуга, в която компанията се
специализира.

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ВЯТЪРНИ ПРОЕКТИ
МОНТАЖ НА ВЯТЪРНИ ТУРБИНИ
ТЕХНИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ
СОФТУЕРНО УПРАВЛЕНИЕ
ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ
* Contact our representative for more information

* Contact our representative for more information
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ТЕХНИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ
Техническият мениджмънт на вятърните турбини е един от най-важните моменти от експлоатацията на вятърния
парк. Правилното управление осигурява безпроблемно функциониране на вятърния парк и минимален
престой на турбините. Към днешна дата Ей Би Си Уинд Фарм оперира и управлява над 130 MW инсталирана
мощност. Тя се грижи за оптималното изпълнение на :
*Дневен анализ /дневно наблюдение/ на данните на турбините *Съобщения за грешки и щети * Процес на
включване и изключване *Преодоляване загуба на мрежа *Организация и контрол на поддръжката*Записване на
основните данни на вятърните генератори *Записване и наблюдение на работните данни *Записване на грешки
/смущения/ и анализ на причините *Проучване за техническа разполагаемостна техническите параметри
*Оценка на енергийното производство *Гаранционни и извънгаранционни изпитвания *Периодичен визуален
контрол *Представителство при ремонтни работи *Обмен на данни *Поддръжка на района на вятърните турбини
*Поддръжка на пътищата за достъп и крановите площадки *Поддръжка на разпределителните подстанции и
кабелните трасета.

СОФТУЕРНО УПРАВЛЕНИЕ
Лонг Ман Холдинг предлага на своите клиенти уеб
базирана софтуерна система за наблюдение и
експлоатация на вятърни турбини с широка гама
от възможности за контрол и мониторинг на
вятърните турбини в реално време. Системата
може да бъде инсталирана и използвана на всички
видове мобилни устройства.

ефективността е въпрос на

ДОБРО ОБСЛУЖВАНЕ

С КАКВО СЕ ЗАНИМАВАМЕ 10

ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ
След инсталирането им и пускането в експлоатация, вятърните
турбни трябва редовно и професионално да бъдат
обслужвани, така че това да гарантира техния минимален
престой поради технически причини и да осигури най-добри
финансови резултати от работата на вятърния парк.
Следвайки това разбиране, Ей Би Си Уинд Фарм се превърна
в единствения български независим сервизен оператор.
За да гарантира дейността си в тази посока, фирмата изгради
модерно сервизно складово помещение със склад от резервни
части за вятърните търбини на различни производители, както
и с оборудване и механизация. Екипи от добре обучени
техници са на разположени 24 часа в денонощието.

Смяна на масло на Вятърни турбини

Система за ремонт на крила

Платформа за достъп

Hytorc Сертификация

Parker Сертификация
След задълбочено проучване на нужидте на своите клиенти,
свързани с техните инвестиции във вятърна енергия, Ей Би Си
Уинд Фарм разработи три основни сервизни пакета, с което да им
даде възможност сами да избират обхвата на своето сервизно
обслужване.

ЛОЯЛЕН ПАРТНЬОР ПЪРВО НИВО *
LPFL
Сервизен Пакет 1
ТЕХНИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ

ЛОЯЛЕН ПАРТНЬОР ВТОРО НИВО *
LPSL
Сервизен Пакет 2
ПОДДРЪЖКА, МОНИТОРИНГ,
АНАЛИЗИ, ОТСТРАНЯВАНЕ НА
ПОВРЕДИ, РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

ЛОЯЛЕН ПАРТНЬОР ВИСОКО НИВО *
LPHL
Сервизен Пакет 3
ПОДДРЪЖКА, МОНИТОРИНГ,
АНАЛИЗИ, ОТСТРАНЯВАНЕ НА
ПОВРЕДИ, РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ,
ГАРАНТИРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
/AVAILABILITY/

* Свържете се с наш представител за повече информация

* Свържете се с наш представител за повече информация

* Свържете се с наш представител за повече информация

Лонг Ман ООД
България, 9005 Варна
ж.к. Чайка, бл.198, ет.2, офис 3
тел/факс: +359 52 622 650
e: office@longman-bg.com

Åй Би Си Уинд Фарм ООД
България 9650 Каварна
Шабленско шосе, ВП Лонг Ман
тел/факс: +359 89 68 89 754
e: info@abcwindfarm.com

www.longman-bg.com

