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1.  Резюме

Настоящият доклад е предназначен да
допринесе при изготвянето на Националния
план за енергетика и климат на България
през 2018 г. Основната добавена стойност
на настоящия анализ и доклад е в цялостния
поглед към общия енергиен микс и
комбинацията от отраслови въпроси на
електропроизводството и природния газ.

Характеристиките на природния газ
предполагат той да играе ключова роля в
бъдещия енергиен микс на България.
Природният газ е достъпно гориво, налично
в изобилие, което ефективно отдава и
съхранява в себе си значително количество
енергия, при глобални прогнози цените му
да останат сравнително ниски. Той може да
способства ефективно за решаване на
Енергийната трилема: постигане на
декарбонизация, поддържане на сигурност
на доставките и осигуряване на достъпна
енергия.

За да постигне целите си за 2030 по
отношение на измененията в климата, и по-
конкретно за намаляване на емисиите на
СО2, България се нуждае от по-подробен
план за преход от сегашния енергиен микс.
Ако бъде реализиран пълният му потенциал,
природният газ може да играе съществена
роля за постигане на тези цели. 

За да може природният газ да допринесе с
пълния си потенциал за бъдещето на
енергетиката в България, в плановете, които
трябва да се изготвят в рамките на
националната енергийна стратегия за
периода 2020-2030 г., има две области, в
които трябва да бъдат фокусирани усилията
на политиците:

p Постигане на по-широк пазарен достъп
като се използват насоките на
подробното законодателство на ЕС и
включвайки подкрепа за избрани
инвестиции в инфраструктура

p Осигуряване на възможност за
конкурентни доставки на природен газ
на пазара чрез избягване на
неравностойното му третиране спрямо
електрическата енергия в нормативната
уредба и политика. 

Една ключова първа стъпка за българското
правителство при дефиниране на неговата
стратегия е тясното ангажиране с основните
участници и заинтересовани страни в
газовия бранш (включително браншови
организации и НПО) за съставяне на
цялостна картина за възможностите на газа
и ролята, която може да играе в бъдещето
на енергетиката в България. 

Ако статуквото с природния газ в България
остане непроменено, България ще пропусне
възможността за бъдещи декарбонизирани,
с ниска себестойност и сигурни доставки на
енергия.  България ще остане един
сравнително малък газов пазар с нулеви
перспективи за растеж, без
привлекателност за конкурентоспособни
доставчици и инвеститори.  

Основният риск за България е да не
постигне по финансово достъпен и сигурен
начин целите си, произтичащи от
Европейските цели за 2030 г. за климата и
енергетиката, както и да не разполага с
подходящ план за постигането на тези цели.  

Настоящият доклад - качествен анализ на възможностите на природния газ да способства за напредъка на България към едно
декарбонизирано бъдеще на енергетиката - е приносът на Baringa към дебата за бъдещето на природния газ в Европа. Той
надгражда резултатите от едно ключово събитие за обмен на лидерски идеи относно Ролята на природния газ в енергийния микс,
организирано от Baringa съвместно с Eurogas и National Grid, с подкрепата на ENTSOG (Европейската мрежа на операторите на
газопреносни системи).
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2. Въведение
През последните девет години България
предприема стъпки за увеличаване
сигурността на доставките на природен газ,
намалявайки риска от недостиг в резултат
от зависимост от един единствен източник.
България предприема редица положителни
действия в подкрепа на диверсификацията.
По-неотдавна българското правителство
предприе практически стъпки за

Фигура 1 – Газопреносната мрежа на България

на реформите на енергийния пазар на
Европейския съюз в подкрепа на
диверсифицирането на доставчици, избор
на потребителите и, в крайна сметка,
намаляване на разходите чрез засилена
конкуренция. 

Разработват се редица проекти от
критичната инфраструктура (газопроводи
за доставка и междусистемни връзки със
съседни държави), които ще способстват за
диверсификацията и сигурността на
доставките. На картата по-долу е показано
сегашното състояние на газопреносната
мрежа в България (за описание на газовия
пазар и пазарната структура вж.
Приложение А).

България има добър напредък към
постигане на целите за 2020 г. по
изменение на климата, за което способства
и значителният й капацитет от
хидроенергийни и ядрени мощности и, по
принцип, развитието на производството на
енергия от възобновяеми източници.

Напредък има, но остава и още много за
вършене. Стъпките към пазарна
либерализация не са толкова бързи и
ефективни, колкото би могло, и пазарът
остава силно концентриран, както е по-
подробно изложено в Раздел 6. Преходът
от цели за  2020 г. за климата към по-
дългосрочните цели за 2030 и 2050 г. ще
бъде предизвикателство, като засега няма
ясна стратегия за постигане на тези по-

дългосрочни цели. Природният газ би
могъл да играе ключова роля в този
преход, но засега не е ясно заложен като
част от стратегията, нито фигурира в
основните секторни планове за развитие.
Така например, няма предвидена
съществена роля на производството на
електроенергия от природен газ като част
от проектите на планове за развитие на
мрежата на държавния електроенергиен
системен оператор ЕСО за периода 2018-
2027 г.1

Относително малката роля, която газът
играе в енергийния микс, може да се види
от данните, посочени в ЕС Референтния
сценарий 2016 за периода 2000-2015 г.
Макар България да няма публикуван
подробен план за нарастване ролята на
природния газ в нейния енергиен микс след
2020 г., ние отбелязваме, че ЕК допуска
нарастване на ролята му към 2030 г. и по-
нататък. (вж. Фигура 2 по-долу).

Природният газ има относително малък дял
в енергийния микс, както и в общото
брутно вътрешно потребление на енергия в
страната (за повече подробности вж.
раздел 4.1). Има възможност газът да стане
все по-важен фактор в усилията на
България да се справи с т.нар. Енергийна
трилема: постигане на декарбонизация,
поддържане на сигурност на доставките и
осигуряване на достъпна енергия. 

3

подписване на договори с разрешение за
офшорно проучване в дълбоките води на
Черно море, което потенциално може да
доведе до местен добив на природен газ.
Правителството е ангажирано с подкрепа
за тези проучвателни дейности, като ги
обвързва с енергийната сигурност - важен
аспект от енергийните приоритети.
Паралелно с това, то работи по изпълнение

Газова инфраструктура и планирани газопроводи на територията на България 2017-2026

Газопреносна мрежа за транзитен пренос (ГПМТП)
Национална газопреносна мрежа (НГПМ)
Планирани нови газопроводи
Офшорен газопровод
Нова газова инфраструктура на територията на
България в съответствие с концепцията за изграждане
на Регионален газов хъб в България

Нова газова инфраструктура в България във връзка с
проекта Eastring

Нови междусистемни връзки на Булгартрансгаз:
Турция-България (ITB)
България-Румъния (IBR)
Мрежа, експлоатирана от друг Оператор

Планирани нови газопроводи на друг Оператор

Газова контролно-измервателна станция
Компресорна станция
Подземно газохранилище Чирен
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Моментът е подходящ за разглеждане на
тази възможност, тъй като българското
правителство обмисля стратегическата си
посока на развитие на  енергетиката през
идните 10 и 30 години, работейки върху
националната енергийна стратегия до 
2030 г.

Предходните енергийни стратегии, както и
някои по-нови публикации, допринасящи
към неотдавна инициирания дебат по
енергийна стратегия, не се характеризират
с идентифициране на нарастваща роля на
газа.2 При наличие на значителен дял на
въглищата  в енергийния микс на страната,
природният газ може да бъде част от
бъдещето на енергетиката в  България
както на национално ниво, така и в
европейски контекст, където остава
актуален въпросът за ролята на газа и
текущото развитие на газовия пазар.3

Европа, включително и България, се
фокусира върху Енергийната трилема, а
характеристиките на газа предполагат той
да играе основна роля в бъдещия енергиен
микс. Газът е достъпно гориво налично в
изобилие, което ефективно отдава и
съхранява в себе си значително количество
енергия, като се прогнозира цените му на
световния пазар да останат сравнително
ниски. В сравнение с останалите изкопаеми
горива, газът е и с ниско съдържание на
въглерод. Природният газ предлага
огромен потенциал по пътя към

декарбонизация на Европа, чрез замяна на
горива с по-високи въглеродни емисии и в
комбинация с възобновяемите източници за
удовлетворяване на търсенето на енергия
(базов товар) и нуждата от гъвкавост на
доставките (пикова енергия). Газът е
особено ефективен в отоплението; а
декарбонизацията на топлинната енергия е
трудна задача, доколкото отоплението
изцяло на електричество излиза много
скъпо. Подценява се начинът, по който
природният газ може да посрещне нуждите
при пиково потребление и за гъвкавост на
енергоснабдяването при относително ниски
разходи, като същевременно се надценява
ефективността на постигане на същото
изцяло с електрическа енергия.4

Настоящият доклад разглежда текущата
ситуация в енергетиката на България -
перспективите за повишаване на
търсенето на природен газ, газови доставки
и пазарен достъп  като част от отговора на
енергийната трилема, както и стъпките,
които следва да бъдат предприети за
реализиране на възможността природният
газ да играе ключова способстваща роля в
декарбонизацията. Следва да се отбележи,
че в настоящия доклад се обсъждат както
електроенергийният, така и газовият сектор
в България, доколкото те са тясно свързани
и взаимозависими. Отбелязваме, че двата
сектора са също свързани и в рамките на
държавния Български енергиен холдинг
(БЕХ), който контролира финансово

Фигура 2 – Електропроизводствен микс България 2000-2050 (ЕС Референтен
сценарий 2016 г.).
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40,000.00
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20,000.00
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2000     2005     2010    2015     2020     2025    2030    2035     2040    2045    2050

Брутно производство на електроенергия по източници (ГВтч): България, ЕС Референтен
сценарий 2016 г.

Слънчева енергия (ГВтч): BG

Вятърна енергия (ГВтч): BG

Водно-електрически централи (без
помпено-акумулиращи) (ГВтч): BG

От биомаса и отпадъци (ГВтч): BG

От газ (вкл. произведен) (ГВтч): BG

От петрол (вкл. рафинериен газ) (ГВтч): BG

От твърди горива (ГВтч): BG

От АЕЦ (ГВтч): BG
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основните пазарни участници като
операторите на електро- и газопреносните
мрежи, както и двата основни търговеца на
едро - НЕК и Булгаргаз, съответно в
електроенергийния и газовия сектори.5

Baringa Partners осъществи едно кабинетно
проучване за събиране на информация,
допълнено с поредица събеседвания с
основни заинтересовани страни, като
основа за качествения анализ-оценка на
сегашното състояние и бъдещия потенциал
за природния газ в България. Сред
заинтересованите страни има
представители на държавни органи,
търговци на електроенергия и газ,
газоразпределителни дружества,
производители от и инвеститори във
възобновяеми енергийни източници,
развиващи инфраструктура, НПО в сферата
на  пазарни и енергийни въпроси,
сдружения в газовия и електроенергийния
сектори, консултанти и експерти в
енергийния сектор (общо наричани в
настоящия доклад „заинтересовани
страни“).

Нашата хипотеза, обоснована в настоящия
доклад, гласи, че природният газ може да
играе критично важна роля в бъдещето на
енергетиката в България и по пътя й към
декарбонизация, при ефективни пазарни
реформи, следвани от  избрано развитие на
инфраструктурата, и чрез постигане на
равнопоставеност между природния газ и

електрическата енергия.  Природният газ,
като част от енергийния микс, ще спомогне
за решаване на енергийната трилема:
осъществяване на декарбоницазия на
приемлива цена и при сигурни доставки.
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3. Енергийна стратегия на България 2020
3.1. Енергийна стратегия - в
процес на актуализация

Сегашната Национална енергийна
стратегия, приета през 2011 г., е с хоризонт
до 2020 г. Междувременно възникват
редица предизвикателства, с които
следващатаНационална енергийна
стратегия, разработвана в момента, ще
трябва да се справи. Те включват:

p Необходимостта от ясна визия за това,
как да се постигнат целите за
декарбонизация до 2030 г.6 (и в крайна
сметка до 2050 г., както и всякакви
междинни цели, зададени от ЕС); 

p Съответствие с Пакета на ЕС „Чиста
енергия за всички европейци“(и други
директиви), включително либерализация
на пазара, засилване на конкуренцията и
ликвидността и засилена роля на
активните потребители; 

p Цялостната финансова ситуация в
енергийния сектор и нуждата от
намиране на пазарно обоснован
механизъм за поемане на ангажиментите
към производителите на възобновяема
енергия и високоефективните
когенерации, възползващи се от
сключени дългосрочни договори за
изкупуване на електроенергията по
преференциални цени, както и други
съществуващи дългосрочни

ангажименти (за описание на сектора вж.
Приложение Б); 

p Новите по-строги ограничения за
топлоелектрически централи, основани
на законодателството на ЕС за Големите
горивни инсталации, представляват
заплаха за българските въглищни
електроцентрали (т.е. Референтния
документ за най-добри налични техники
(НДНТ/BREF) за големите горивни
инсталации (ГГИ/LCP)7). 

В средата на 2017 г. българското
правителство поясни своите приоритети в
сектор енергетика за 2017-2021 г. Те са
общо-взето в съответствие с разпоредбите
на Стратегията от 2011 г., като
същевременно отразяват някои развития в
сектора. Специален фокус отново се поставя
върху сигурността на газовите доставки,
като в този контекст се оказва подкрепа на
местния добив на газ и въвеждане в
търговска експлоатация на
междусистемните връзки със съседни
държави до 2020 г. Не се споменава ролята
на природния газ за осъществяване на
декарбонизация, и какво трябва да се
направи, за да се постигне тази роля в
България. 

В рамките на програмата си за 2017-2021,
правителството8 понастоящем разработва
своята нова Национална енергийна
стратегия до 2030 г., с визия до 2050 г.
Намерението е тази стратегия да се

разработва паралелно с Националния план
за енергетика и климат (НПЕК) за периода
2021-2030 г. Целта е да се извлече полза от
постигането на синергии, използването на
общи аналитични инструменти и източници
на данни. България възнамерява да
разработи и стратегия за нисковъглеродно
развитие, която да замени третия
Национален план за действие по изменение
на климата (НПДИК) за периода 2013-
2020 г. 

Първият междинен доклад за енергийната
стратегия от 31 октомври 2017 г. е
публикуван от Българската академия на
науките през януари 2018 г., след обществен
натиск за прозрачност. Според
заинтересовани страни, с които Baringa
проведе събеседване, докладът се фокусира
най-вече върху ролята на ядрената
електроенергия.  В него не се казва почти
нищо за природния газ или за други горива,
различни от ядреното гориво. 

Процесът на дефиниране на стратегията се
очаква да продължи през 2018 година, като
Министерството си поставя за цел да излезе
с проект до края на годината.9

Както и останалите държави членки на ЕС,
България е приела да постигне целите за
декарбонизация в съответствие с Парижкото
споразумение за климата от 21-та
Конференция на страните по Рамковата
конвенция на ООН по изменение на климата
(COP21). Това означава, че до 2050 г. ЕС

трябва да намали емисиите си на парникови
газове с 80% под равнищата от 1990 г., с
междинни цели от 40% намаление до 2030
г. и 60% намаление до 2040 г.

България се е ангажирала с крайната обща
цел и е в процес на формулиране на своя
път в средносрочен план за периода 2020-
2030 г. към постигане на целта за 2050 г.
Преди да обсъждаме целите за 2030 г., нека
направим кратка равносметка за
постигнатото през периода до 2020 г.

3.2. Целите за 2020 г. са
поставени и постигнати

Целите „20-20-20“ на ЕС са формулирани
през 2009 г. като единни цели за целия
Съюз за 2020 г. (с индивидуални цели за
държавите членки), за да се постигне:

p намаление на емисиите на парникови
газове с поне 20% под нивата за 1990 г.;

p поне 20% дял на енергията от ВЕИ в
брутното крайно енергийно потребление
до 2020 г.; и 

p 20% спестяване на първична енергия
чрез повишаване на енергийната
ефективност, в сравнение с прогнозните
нива съгласно базовия сценарий.

Чрез Закона за ограничаване на
изменението на климата, прилаган като част
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от третия Национален план за действие по
изменение на климата (за периода до 2020
г.), България има индивидуални цели:

p Въз основа на Националния план за
действие за енергията от възобновяеми
източници (НПДЕВИ), до 2020 г.
България цели да постигне 16-процентен
дял на енергията от възобновяеми
източници в брутното крайно енергийно
потребление.

p Отделните целеви стойности по сектори
са, както следва:

- За отопление и охлаждане:  24% дял
на ВЕИ в брутното потребление на
енергия за отопление;

- Електроенергия: 21% дял на
енергията от ВЕИ в брутното
потребление на електроенергия;

- Транспорт: 8% дял на енергията от
ВЕИ в брутното енергийно
потребление в транспорта

България е на път да постигне целта си за
енергия от възобновяеми източници до 2020
г. През 2016 г., делът на енергията от
възобновяеми източници в брутното крайно
енергийно потребление възлиза на 18.8%,
което е много над целта от 16%. През 2015
г., делът на възобновяемите източници в
транспортния сектор на България е 6.5%,
което е под целта за 2020 г., докато делът
на възобновяемите източници в

производството на енергия за отопление и
охлаждане и в производството на
електроенергия достигат съответно 28.6% и
19.1% през 2015 г.

Делът на възобновяемите източници в
брутното потребление на електроенергия
възлиза приблизително на 15% през 2017 г.,
като се очаква да нарасне на 18-19% до
2026 г.10 Това все още е под целта в сектора:
21% дял на възобновяемите енергийни
източници в брутното потребление на
електроенергия. 

При наличието на съществен дял на ядрена
електроенергия, „безвъглеродното“
производство на електроенергия
понастоящем възлиза на около 50%. 

Целеви стойности за енергийна
ефективност в България

Към 2015 г., първичното и крайно енергийно
потребление в България нараства за втора
поредна година, достигайки съответно 17.9
мтне и 9.5 мтне. И двете стойности са с
приблизително 1 мтне над националната
цел за енергийна ефективност за 2020 г.,
като най-големи годишни увеличения има в
сектора на пътния транспорт и
промишлеността.

Първичната енергийна интензивност в
България бележи спад с над 25% през
периода 2005-2015 г., и с повече от 39% за
последните 15 години, въпреки лекото

краткотрайно увеличение през 2015 г. За
същия период БВП се увеличава с 28% (в
евро от 2010 г.), докато първичното
енергийно потребление намалява с около
5%. Въпреки това, България си остава
страната с най-енергоинтензивна икономика
в ЕС, при това с голяма разлика.

Цели за емисиите на парникови
газове в България

На база предварителната инвентаризация,
емисиите на парникови газове за 2016 г. са
изчислени на 58.9 mt CO2 еквивалент, което
е с 43.5% под нивата за 1990 г. Този
относителен спад е почти двойно по-голям в
сравнение със средната стойност за ЕС. По
национални прогнозни данни, България ще
преизпълни целта си за 2020 г. по
отношение на емисиите на парникови газове
с 21.7%. 

Трябва да се има предвид, че докато
емисиите на парникови газове на глава от
населението са под средните за ЕС,
интензитетът на емисиите на парникови
газове на българската икономика е най-
висок за целия Съюз, т.е. българската
икономика потребява най-много енергия, за
да произведе единица БВП.11 Това създава
възможност за нарастване ролята на
природния газ в енергийния микс, която ще
обсъдим по-нататък в раздел 4.3, като ще
акцентираме върху блокиращата роля на
относително евтините цени на

електроенергията спрямо цените на
природния газ. 

3.3. Бързата еволюция на
политиките е движещ фактор
в декарбонизацията, но
повдига въпроса за
финансовата достъпност.

Българското правителство прилага редица
политики в подкрепа на възобновяемите
източници на енергия, и в изпълнение на
стратегията за 2020 г. (за подробности вж.
Приложение Б). Те включват:

p Преференциални цени за електрическа
енергия от възобновяеми източници и
бонуси за когенерация. Производителите
на електрическа енергия от
възобновяеми източници имат
неотменно право по отношение на
оператора на мрежата за изкупуване и
заплащане на електрическата енергия
по гарантирани преференциални цени.

p Правното основание за изкупните цени е
Законът за енергията от възобновяеми
източници (ЗЕВИ), който е основен
елемент от българската система за
подкрепа. ЗЕВИ въвежда и задължение
за изкупуване и разпределение на
електроенергия от възобновяеми
източници.
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p Преференциалните цени се определят от
регулаторния орган на 30 юни всяка
година.

p Срокът на подкрепата е определен на 20
години за централи, използващи
геотермална енергия, биомаса и
слънчева енергия; 15 години за
централи, използващи биогаз, и
водноелектрически централи, и 12
години за вятърни централи.

През последните няколко години разходите
за системата в резултат от
преференциалните цени и бонусите за
когенерация предизвикват финансово
напрежение. Приложен е моделът на
Единствен купувач, което означава, че
всички тези задължения се прехвърлят на
Националната електрическа компания (НЕК)
- дъщерно дружество на Българския
енергиен холдинг (БЕХ), и впоследствие - на
регулирания пазар на електроенергия. В
резултат възниква „тарифен дефицит“,
който се дължи на недостиг на приходи в
системата - резултат от тарифи, които са
под понесените от енергийните дружества
разходи по производство, пренос и
търговска реализация на
електроенергията.12

В резултат, понастоящем правителството
търси възможности за замяна на модела на
Единствен купувач и за интегриране на
договорите за производство на
електрическа енергия от възобновяеми

източници в пазарната среда, чрез
Българска независима енергийна борса
(БНЕБ). Неотдавнашните изменения в
регулаторната и правна рамка в енергийния
сектор предполагат всички производители
над 5 (или 4) МВт да продават
произведената от тях електрическа енергия
на БНЕБ, считано от средата на 2018 г. За
съществуващите производители от
възобновяеми източници с дългосрочни
договори за изкупуване на произведената
електрическа енергия се разглежда
въвеждането на нов механизъм - Договори
за разлика (CfD).

Всички тези изменения понастоящем
създават една нестабилна променлива
перспектива по отношение на държавните
политики, като много инвеститори във
възобновяеми енергийни източници
изразяват загриженост, по мнение на
заинтересованите страни.

Макар правителствената стратегия относно
енергийния микс да запазва мълчание за
ролята на природния газ в подкрепа на
възобновяемите енергийни източници, до
момента тя заема ясна позиция по
приоритетното развитие на ядрената
енергетика и широката подкрепа за
въглищния сектор. Това е демонстрирано
чрез продължаване живота на Блокове 5 и 6
на АЕЦ Козлодуй, както и чрез запазването
на въглищните мощности, макар и при
спазване на строги екологични изисквания и
стандарти за ефективност. 

Възобновяемите енергийни източници и
ядрената енергетика са очевидни варианти
за нисковъглеродно производство на
електрическа енергия, като им е даден
приоритет в сегашната енергийна стратегия
(за периода до 2020 г.) и той е препотвърден
в Програмата на правителството за периода
2017-2021 г.

3.4. Стратегия за
декарбонизация след 2020 г.

3.4.1. Цели на ЕС до 2030 г.

Зимният енергиен пакет на Европейската
комисия потвърждава целите, които трябва
да се постигнат за периода 2020-2030 г.,
посредством следните мерки:

p намаляване на емисиите на парникови
газове с минимум 40% под нивата от
1990 г.13;

p поне 27% дял на енергията от ВЕИ в
брутното крайно потребление на енергия
до 2030 г.;  и

p 30% спестяване в първично енергийно
потребление чрез повишаване на
енергийната ефективност, в сравнение с
прогнозните нива съгласно базовия
сценарий и постепенно извеждане от
експлоатация на въглищните централи

Единната задължителна цел за намаляване
на емисиите на CO2 е заявена от ЕС като
Планиран национално определен принос в
рамките на Парижкото споразумение за
климата от декември 2015 г. България също
е поела този ангажимент.

Според енергийния бранш, системата на
управление за постигане на целите за 2030
г. следва да се фокусира върху единната
задължителна цел за ПГ и да се подпомага
от укрепена ЕСТЕ.  Тази гледна точка може
да направи възможно възприемането на
един по-рентабилен подход към
декарбонизацията, позволяващ
равноправна конкуренция между
технологиите на базата на един стабилен
пазар за въглеродни емисии.  

3.4.2. Българската стратегия за
2030 г. още не е формулирана

Както бе описано по-горе, българското
правителство инициира процес на
разработване на стратегия до 2030 г., с
хоризонт до 2050 г., в подкрепа на
постигането на целите на ЕС за 2030 г. (и
осигуряване своевременно изпълнение на
целите до 2050 г.).

Добавянето на мощности от възобновяеми
енергийни източници е избор,
идентифициран понастоящем в
Десетгодишния план за развитие на
електропреносната мрежа 2017-2026,14

9
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10

разработен от ЕСО (оператор на
електропреносната мрежа). Планът
предвижда въвеждането в експлоатация на
нови мощности за производство на енергия
от възобновяеми източници с капацитет от
1,119 МВт до 2026 г. (с което общата
мощност на фотоволтаични и вятърни
централи ще възлиза на над 2,500 МВт).
Настроенията сред заинтересованите
страни, наблюдавани по време на
разговорите с Baringa през февруари 2018
г., са, че при променливата политическа
подкрепа, този ръст на възобновяемите
енергийни източници е изложен на риск (за
промяната на стимулите за възобновяеми
енергийни източници вж. Приложение Б). В
раздел 3.1 на най-новия проект за
Десетгодишен план за развитие на
електропреносната мрежа (2018-2027),
публикуван през м. март 2018 г., се казва, че
през последните 2 години не са постъпили
нови заявки за присъединяване от
инвеститори за във ВЕИ мощности
Последните прогнози за ръста на ВЕИ са
коригирани силно надолу, като се очаква до
2027 г. да бъдат добавени едва 401 МВт
(вместо 1,119 МВт, според предишните
прогнози)15 нови производствени мощности
на ВЕИ. Спадът в прогнозните данни се
обяснява най-вече с оттеглянето на проекти
за фотоволтаични и вятърни централи.

Въпреки това, мощностите, използващи ВЕИ,
ще изискват балансиращи/помощни услуги
за преодоляване на затрудненията от
прекъсваемостта им. Добавянето на газови
мощности е една възможност за
балансиране и осигуряване на регулиращи
мощности в системата от ЕСО (но подлежат
на по-нататъшна техническа и
икономическа оценка и прецизиране). 

Оценките на ЕСО за перспективите пред
електропроизводствения микс
(включително сегашният проект от м. март
2018 г.16) не отчитат възможните
неблагоприятни въздействия от
прилагането на НДНТ за Големите горивни
инсталации върху функционирането на
топлоелектрическите централи (на лигнитни
въглища/въглища). Това би трябвало да
представлява допълнителна възможност за
повишено използване на природния газ в
електропроизводствения микс,
способстващо, между другото, и за
преодоляване на затрудненията от
прекъсваемостта.

За привличане на инвестиции е необходима
стабилна политика, вкл. ясна стратегия за
периода 2020-2030 г.  

3.4.3. Българската стратегия за
декарбонизация: след 2020 г. -
период на предизвикателства? 

Изправена пред предизвикателствата на
периода след 2020 г., описани по-горе,
България трябва да предприеме активни
стъпки, за да бъде в състояние да постигне
целите си за 2030/2050 г., като природният
газ може да играе ключова роля - особено
при подмяната на електропроизводствените
мощности на въглища и осигуряване на
гъвкавост в подкрепа на увеличените
мощности на възобновяеми енергийни
източници, за да допринесе за постигане на
общата цел на ЕС за емисии на парникови
газове до 2030 г.

За да бъде този вариант жизнеспособен
обаче,  в България природният газ трябва да
докаже, че представлява сигурен и
рентабилен начин за постигане на тези цели
за декарбонизация. За да оценим как
природният газ може да издържи този тест,
е необходимо да разгледаме основните
способстващи фактори и пречки пред него
по отношение на ситуацията с доставките,
пазарът, инфраструктурата и пазарната
структура. Тези теми са обсъдени в раздели
5 и 6.

Преди да се насочим към пазарните
проблеми, ще обсъдим по-подробно
движещите фактори за ролята на природния
газ.  За да спомогне за постигане на целите
за 2030 г., ролята на природния газ в
българския енергиен микс трябва да се
разглежда като ключова, с оглед
характеристиките на природния газ като
гориво.
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4. Търсенето – движещи сили и пречки на растежа
4.1 Понастоящем природният газ има малък дял в енергийния
микс. 
През 2016 г., реалният ръст на БВП в България е 3.4 % , като през 2017 и 2018 г. се очаква
да остане в същия порядък; това обуславя една доста оптимистична прогноза за ръст в
търсенето.17

Въглищата играят съществена роля в първичния енергиен микс на България, която се
обуславя от местното производство на лигнитни въглища.  Делът на нефта (в транспортния
сектор) и на атомната енергия също е значителен, докато този на природния газ остава

сравнително малък - около 15% от брутното вътрешно потребление на енергия в страната.18

Природен газ се използва най-вече в промишлените процеси, като играе скромна роля в
електропроизводствения микс и се потребява в много малки количества в жилищния и
търговския сектори. Около 10% от промишлените потребители реализират 80% от
търсенето,19 като най-големите индивидуални промишлени потребители са в химическата
промишленост, в производството на изкуствени торове и стъкларската промишленост, както
и някои големи заводски централи за комбинирано производство на топлина и
електрическа енергия.  От промишлените потребители, най-голям е делът на химическата
промишленост (37% за 2016 г.) и енергетиката (30% за 2016).20

Фигура 3 – Потребление на първична енергия в България за 2016 г. (в %, общо 18.1 мтне)
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Фигура 4 – Потребление на природен газ в България по пазарни сектори (в милиони
кубически метри)
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Природният газ има сравнително скромен дял в брутното производство на електроенергия,
където доминират въглищата и атомната енергия.

Фигура 5 – Брутно производство на електроенергия по източници (ГВтч) 
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Източник:  ЕС Референтен сценарий , 2016 г., основан на модела PRIMES, GAINS

4.2. Перспективи за растеж в търсенето на природен газ

Понастоящем българското правителство е в процес на дефиниране на своята бъдеща
енергийна стратегия (както са обсъжда в раздел 3), като ролята на природния газ в тази
стратегия трябва да има силно въздействие върху перспективите за неговото потребление в
България. 

Най-новите прогнози на газопреносния оператор Булгартрансгаз (БТГ) за потреблението на
природен газ в България през следващите десет години са отразени в Фигура 6 по-долу.
Тези прогнози изхождат от допускането за ръст в търсенето на базата на стабилен
икономически растеж (годишен ръст на БВП 2% до 3%) и свързаното с това увеличение на
крайното потребление на енергия (60% до 2024 г.) и повишен пазарен дял на природния газ
(19% през 2025 г. спрямо 14 % през 2015 г.).

Фигура 6 – Прогнози на Булгартрансгаз за потребление на природен газ
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4.3. Движещи фактори и
пречки пред нарастване
ролята на природния газ по
пътя към декарбонизация до
2030 г.
4.3.1. Възможности за ролята на
природния газ

Налице са редица възможности за по-голяма
роля на природния газ в българския
енергиен микс, като се използват
предимствата му спрямо, по-конкретно
лигнитните въглища, за постигане на
декарбонизация.  Във всяка основна
категория на потребление съществуват
възможности, както и фактори,
затрудняващи тяхната реализация.

Домакинства

Въпреки зададените от правителството
целеви стойности от 30% газификация на
българските домакинства до 2020 г.,21 към
момента газифицираните домакинства са
много по-малко (по приблизителна оценка,
70,000 до 90,000 от приблизително 3
милиона домакинства в страната, или 2-3%).
Усилията на правителството са насочени,
между другото,22 към предоставянето на
безвъзмездна финансова помощ за
субсидиране на разходите по инсталиране
на газови котли и свързаните с тях разходи
за конверсия (в типичния случай, от
електричество на газ като източник на
топлинна енергия). Тази схема се оказва
ограничено успешна (2,201 домакинства с

удовлетворени молби към 28 февруари 2018
г.), но все още има неусвоени средства (10
милиона евро налични, които може да
покрият разходите по 10,000 инсталации).

Основна пречка пред газификацията на
домакинствата е относителната цена на
електроенергията - при положение, че
повечето домове се отопляват с
електричество, потребителите трябва да
бъдат убедени, за да преминат на природен
газ. Тук се добавят и разходите за
конверсия, за свързване към
газоразпределителната мрежа и
първоначалната инвестиция в домакинско
оборудване на природен газ (за готвене,
котел и т.н.).

Природният газ има незначителна роля в
производството на топлинна енергия, като
пазарът на топлоенергия се доминира от
електричеството, въглищата и
топлофикациите.23 Изчисленията на
Асоциацията на Топлофикационните
Дружества в България показват, че
ползването на нощна тарифа за
електрическа енергия доставя по-
конкурентно отопление от природния газ.24

Тези настроения на пазара са потвърдени в
събеседвания със заинтересовани страни
през февруари 2018 г.

Цените на електроенергията са регулирани
и сравнени с тези в други европейски
държави, относително ниски в сравнение с
тези на природния газ, поради което
преминаването от електричество на
природен газ не е особено привлекателно.

Европейската Комисия е по-малко оптимистична в прогнозите си за потреблението, както
се вижда от Фигура 7 по-долу.

Фигура 7 – Прогноза на ЕК за брутното вътрешно потребление на газ в България (млн. м3).
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Източник: ЕС Референтен сценарий, 2016 г., основан на модела PRIMES, GAINS

С оглед на относително малката роля на природния газ в българския енергиен микс
понастоящем, потенциалът за нарастване на търсенето е съществен.  В нашите контакти
със заинтересовани страни, чухме изказвания в смисъл, че прогнозите на БТГ са
оптимистични, основани са на „непроменящи се обстоятелства“, но биха могли и да бъдат
надхвърлени с определени изменения в политиките и пазарната реформа. В следващия
раздел са описани всички начини, по които търсенето на газ би могло да се повиши.
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Фигура 8 – Съотношение цени на електроенергия/природен газ в Европа (с включени
данъци и такси)

Газоразпределителните дружества в
България са разочаровани от факта, че
нормативната уредба подкрепя
електрическата енергия за сметка на
природния газ (напр. Фондът „Сигурност на
електроенергийната система“).25 От 2017 г.
вноски във Фонда правят и двата оператора

на преносни системи - на
електропреносната (ЕСО) и на
газопреносната (Булгартрансгаз) мрежи.
Събирането на вноски от оператора на
газопреносната система се смята от
заинтересованите лица за несправедливо.
Световната банка предлага промени в

Таблица 1 – Емисии на СО2 в България
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електроенергия и природен газ, потребени от домакинства анализ Baringa
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Фигура 9 – Потребление на въглища в България
Производството на електроенергия от
въглища в България е подложено на известен
натиск в резултат на приетия неотдавна (на
17 август 2017 г.) Референтен документ „Най-
добри налични техники (НДНТ) за големи
горивни инсталации (ГГИ) / LCP BREF. Така
нареченият документ LCP BREF поставя, за
пръв път на равнище ЕС, ограничения за
емисиите на живак, хлороводород и
флуороводород от изгарянето на твърди
горива в големи горивни инсталации
(ГГИ/LCP).  В допълнение, затегнати са
съществуващите ограничения за емисии на
замърсители, вкл. серен диоксид (SO2) и
азотни оксиди (NOx). 

Съществуващите големи горивни инсталации
(ГГИ/LCP) разполагат с четири години, за да
изпълнят новите изисквания. 

Министерството на енергетиката е заявило
своята институционална подкрепа за
кандидатстване на въглищните централи за
дерогация и за създаване на координационен
орган.27 В допълнение, понастоящем девет
електроцентрали в България са заявили
намерение да кандидатстват за дерогация
(срокът за подаване на молбата е 6 месеца).
Централите „Марица-Изток“ са обединили
усилията си в искане на дерогация, като
заедно са наели Amec Foster Wheeler да
подпомага усилията им в процеса на
кандидатстване. 
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Източник: МАЕ, данни 2015, мерни едници: kтон

дейността на Фонда.  За повече подробности
по обосновката на Фонда вж. Приложение Б
за българските пазари на електроенергия. 

Постигането на заложената от
правителството цел: 30% газификация на
домакинствата предполага увеличение в
търсенето на газ с приблизително 0.7 млрд
м3 (24% от общото търсене на газ).26

Електроенергетика

В контекста на декарбонизацията,
електроенергийният сектор предлага най-
големи възможности за подобрение в
България - най-вече за подобрение на
качеството на въздуха и намаляване на
емисиите на СО2 чрез ограничаване дела на
въглищата. Същевременно той добавя и по-
гъвкав капацитет, какъвто е нужен с
увеличаване дела на ВЕИ в
електроенергийния сектор.  

Както се вижда по подразбиране от табл.
1по-долу, делът на въглищата в
производството на електроенергия
означава, че въглищата допринасят в най-
голяма степен към общите емисии на СО2 в
България.

В контекста на ролята на въглищата в
българската икономика, тяхната роля е най-
голяма в сектора на производството на
електрическа енергия. Това е показано на
фигурата по-долу:

2468

Комбинирано
производство

32518
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Природният газ може да играе ключова роля
на следващия етап от българската
електроенергийна политика. Той има
очевидни предимства по отношение на
декарбонизацията спрямо въглищата, както
и други предимства спрямо ядрената
енергия и енергията от възобновяеми
източници. Производството на
електричество от газови централи не
изисква ценова подкрепа, както при
атомните централи, като същевременно
избягва и предизвикателствата, свързани с
производството на електроенергия от
възобновяеми източници, произтичащи от
прекомерната разпокъсаност и
управлението на мрежите. То има и
предимството да осигурява гъвкавост,
когато се прилага съвместно с възобновяеми
източници.

Промишленост

Въпреки че природният газ вече е основен
източник на енергия в промишлеността, в
България има значителни територии без
достъп до природен газ, където
промишлените потребители разчитат засега
на въглища, мазут и електричество. Нужни
са ясни икономически аргументи за
конверсия от мазут на газ, и ако всички
промишлени потребители, понастоящем
използващи мазут (183 ктне за 2015 г.)
преминат на газ, това би означавало
увеличение с 0.22 млрд. м3 годишно. Засега
въглищата (185 ктне) и електрическата

енергия (769 ктне) предлагат по-големи
възможности. За разлика от домакинствата,
обаче, аргументите за конверсия от
електроенергия на газ са икономически по-
издържани, което е видно от факта, че
природният газ играе важна роля в
промишлеността (с възможности за
увеличен дял на природния газ в
потреблението на енергия от МСП, при
постигане на равнопоставеност между
електрическата енергия и природния газ).29

Понастоящем със съ-финансиране от ЕС се
осъществяват проекти за разширяване на
газопреносната мрежа с оглед свързване на
общини, които към момента не са свързани с
газопреносната мрежа (напр. Свищов,
Пирдоп, Панагюрище, Банско и Разлог30),
което ще започне да свързва част от тези
потенциални промишлени консуматори с
довеждаща газова инфраструктура. 
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След някои първоначални експертни
оценки, ако се направят инвестиции за
постигане на съответствие с LCP BREF,
следва да се очаква приблизително 30-
процентно увеличение в цените на
електроенергията. Това може да има двоен
ефект: подкрепа за природния газ като
алтернативен ресурс за произвоство на
електрическа енергия и повишаване на
икономическата привлекателност на
природния газ в жилищния сектор
(домакинства) (вж. по-горе).

По оценки на някои заинтересовани страни
налице е потенциал за 20-30% увеличение
спрямо сегашните равнища на използване
на природния газ в електроенергийния
сектор поради конверсия от въглища на газ.
Идентифицираните възможности (на основа
на техническа пригодност) включват:

p ТЕЦ Варна (3 блока x 210 МВт)

p ТЕЦ Бобов Дол (2 блока x 210 МВт)

p ТЕЦ Марица 3 Димитровград (120 МВт)

Такава конверсия от въглища на природен
газ все още зависи от икономическата
привлекателност, следователно налага
съпоставка между цените на природния газ
(на едро) и електрическата енергия
(продажна цена).28
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5. Снабдяване с природен газ
5.1. Налични източници на доставки

В по-голямата си част сравнително скромното търсене в България, възлизащо на около 3
млрд. м3 газ годишно, се покрива с доставки по дългосрочен договор с Газпромекспорт,
като има и много малък компонент на местният добив (80 млн. м3 годишно за 2016 г., или
2.6% от общото потребление). 

Прогнозите на ЕС са, че делът на местният добив ще остане скромен (вж. Фигура 10 по-
долу, където са посочени прогнозите на ЕС за периода след 2020 г.) макар проучвателните
дейности в българската акватория на Черно море да се описват от предприемачи като
окуражаващи (за повече подробности относно местните проучвателни дейности вж.
Приложение А). 

Вносът на природен газ се осъществява от
Булгаргаз ЕА32, като най-новият
десетгодишен договор за газови доставки е
подписан на 15 ноември 2012 г. с
Газпромекспорт. По силата на този договор,
цената на едро е обвързана посредством
формула с цените на алтернативни горива
като доставките се извършват при
ангажимент за вземай-или-плащай (“take-
or-pay”). 

Транзитната газопреносна мрежа
осъществява пренос на природен газ за
Турция, Гърция и БЮРМ, като според данни
на Булгартрансгаз има технически
капацитет от 17.8 млрд. м3/год. Транзитната
система е технически и търговски свързана,
макар и в твърде ограничена степен
(ограничен достъп - по данни от февруари
2018 г., прибл. 0.3 млрд. м3/год., или прибл.
10% от годишното потребление в България),
при ГИС Ихтиман с националната
газопреносна мрежа. Капацитетът на
транзитната газопреносна система е почти
изцяло зает по силата на дългосрочен
договор с Газпром, с 90% клауза
транспортирай-или-плащай (“ship-or-pay”)33

(За по-подробен преглед на българския
газов пазар и неговата структура, вж.
Приложение А).  

Зависимостта от един единствен източник
на доставки и едно единствено трасе за внос
на газ обуславя заключението на
Европейската комисия,34 че България
(заедно с още няколко държави членки)
може да е обект на несправедлива ценова
политика поради пречки пред

трансграничните продажби на газ,
несправедливи цени и зависимост на
газовите доставки от постигане на
несвързани с тях ангажименти от
търговците на едро, относно газопреносната
инфраструктура. Основните безпокойства на
ЕК са, че българският газов пазар е
изолиран и на него липсва конкуренция,
като по този начин става жертва на
прекомерно високи цени в сравнение със
съответните показатели за Западна Европа,
особено при хъбовете за ликвидна търговия
с газ..35 Както се вижда в раздел 5.2 по-
долу, цените на природния газ на българска
граница са сред най-високите в Европа.36

5.2. Ценообразуване при
търговията на едро

Цената на едро на граница, която България
плаща за своя газ (доставян по газопровод
от Русия), е сред най-високите в Европа (вж.
Фигура 11 по-долу), заедно с тези за някои
други държави, разчитащи на един
единствен източник на газ.

Докато онези страни в Европа, които имат
достъп до алтернативно (базирано на
хъбове) ценообразуване, извличат полза от
тази връзка или чрез преки доставки, или
чрез преразглеждане на цените с
доминиращи доставчици, България - както и
останалите държави в горния край на
ценовата крива - няма да разполага с
достатъчно преговорни лостове за
намаление на цените, докато не се появят
реални алтернативи в доставките.

Фигура 10 – Български източници на природен газ, прогнози по ЕС Референтен сценарий
2016 (ктне)31
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Фигура 11 –  Средни европейски цени на природния газ на граница, първо тримесечие
2014-трето тримесечие 2017 г.

Източник: Тримесечен доклад за европейските газови пазари, Обсерватория на европейските
енергийни пазари, ГД Енергетика
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5.3. Инфраструктура за нови
източници, разработвана от
2009 г. 
През украинската криза от 2009 г., която
доведе до намаляване на подаването на
руски газ на Запад, България е сред най-
силно засегнатите държави членки на ЕС.
Когато газовите доставки са временно
преустановени, една от предприетите
спешни мерки е използването на три
резервни източника на газ, а именно i) газ от
газохранилището Чирен, ii) част от газа,
обичайно използван за поддържане на
налягането в системата от оператора на
преносната мрежа, и iii) като последна
възможност, доставки на втечнен газ (1 млн.
м3/ден, което е около 5% от максималното
дневно потребление на газ в България
според превантивния план за действие за
сигурност на доставките37), внасян през
терминала за втечнен газ на о-в Ревитуса в
Гърция. Друга последица е извеждането в
приоритет на сигурността на газовите
доставки чрез диверсификация на
източниците и трасетата и нуждата от
бързо изграждане на инфраструктура за
внос и други мерки за намаляване на
зависимостта от един източник и едно трасе.
Междусистемните връзки със съседните
държави са определени като практически
най-ефективния вариант за постигане на
бърз напредък към сигурност на газовите
доставки, както и като задължителен
елемент на пазарната интеграция. 

С оглед повишаване на пазарната
интеграция и гарантиране сигурността на
доставките в рамките на ЕС, Съюзът е
набелязал редица проекти като Проекти от
общ интерес (ПОИ). Те включват:

p Компресорна станция за интерконектор
Гърция-България (референтен номер на
ПОИ от ЕС: 6.8.1.); 

p интерконектор България-Сърбия
(референтен номер на ПОИ от ЕС: 6.10); 

p Инфраструктура от България за
Словакия (известна понастоящем като
„Източен пръстен“/Easring) и
интерконектор Турция-България 6.25.1,
7.4.2); 

p Разширение на Газохранилище Чирен
(6.20.2); и

p Доразвиване на вътрешната българска
газопреносна мрежа и пълна интеграция
на транзитните и вътрешни системи
(известно понастоящем като „Газов хъб
Балкан“) (6.25.4).

Източник: ЕК, интерактивна карта на ПОИ,
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transpare
ncy_platform/map-viewer/main.html

Трябва да се отбележи също, че вече са
налице междусистемни връзки с Румъния
(транс-балканският тръбопровод при Негру
Вода и междусистемната връзка Румъния-
България), през които България би могла да
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внася газ от Румъния (особено с оглед на
продължаващите разработки в румънските
териториални води на Черно море).
Понастоящем компресорните мощности от
румънската страна на границата (на
междусистемната връзка Румъния-България)
са недостатъчни за осигуряване на
значителен обем, макар че този проблем се
смята за относително лесно преодолим.38

В най-напреднал стадий от новите проекти
се намира 182-километровата
междусистемна връзка Гърция-България
(IGB). Тя е с първоначален проектен
капацитет от 3 млрд. м3/год. (с възможност
за увеличение до 5 млрд. м3/год.), като ще
позволява подаване на газ в двете посоки.
Отчасти финансирано от Европейската
комисия, изграждането трябва да започне
през 2018 г., като по план връзката трябва
да влезе в търговска експлоатация през
2020 г. При пробен пазарен тест през 2017 г.
се явяват петима ползватели, които
заявяват общ капацитет от 1.56 млрд.
м3/год.  

В български води не се планира директен
внос на втечнен природен газ, макар да е
обсъждано изграждане на FSRU (плаващо
газохранилище и регазификаторна
инсталация) при Александруполис като
съвместен българо-гръцки проект с очакван
капацитет до 6.1 млрд. м3/год.  По
първоначални планове, съоръжението
трябва да влезе в експлоатация през 2020 г.,
но този срок вече се очертава да бъде
проблемен. Предвид сегашното търсене на

газ в Гърция, терминалът трябва да се
ориентира към пазарно търсене в региона,
преди всичко през междусистемната връзка
Гърция-България .

Обсъжда се и изграждането на нов
газопровод от Русия, т.нар. Турски поток.
Изграждането на газопровода Турски поток,
за който още няма потвърдено точно трасе,
може да означава алтернативна посока на
движение на руския газ към България.
Очаква се газопроводът през Черно море да
излезе на сушата в Турция и по този начин
да използва трансграничния българо-турски
газопровод, но в обратна посока на
подаване на газ спрямо сегашната.  Това ще
бъде в унисон със сегашната - според
публично достъпни източници - цел на
Газпром да намали до минимум обемите газ,
транзитирани през Украйна след 2019 г.

В процес на изграждане са още редица
регионални и европейски инфраструктурни
проекти като Източен пръстен/Eastring,
ТАНАП/ТАП (TANAP/TAP), Eastmed
(Източносредиземноморски газопровод),
проекти за втечнен природен газ в Гърция и
Турция. Всички те имат своето въздействие
върху България - най-вече в качеството й на
транзитна страна с относително малко
потребление на природен газ в сравнение с
Турция или Румъния. На долната фигура са
показани реализиращите се в момента
регионални проекти в рамките на т.нар.
Инициатива за междусистемна свързаност
между страните от. Централна и Югоизточна
Европа (CESEC) на Европейската комисия:39
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Фигура 12 –  Регионални проекти
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5.4. Развитие на българския
газов хъб

България има амбиции да изгради хъб за
ликвидна търговия с газ40, от който да
произтекат ползи за региона и за ЕС като
цяло. Инфраструктурният проект, известен
като Газов хъб „Балкан“, е водещ за
правителството, което започна
предпроектно проучване (ППП),
съфинансирано по Механизма за свързване
на Европа.41 В рамките на ППП ще бъдат
проучени поне пет варианта за трасе (вж.
Фигура 14), които да отговарят на
увеличените възможности за доставка на
газ, и в крайна сметка на потреблението в
региона. 

Проектът „Газов хъб Балкан“ предполага
физическо изграждане на инфраструктура
за съхранение, пренос и търговия. Планира
се това да включва завършване на
осъществяваните понастоящем проекти за
реконструкция и модернизация;
доизграждане на междусистемните връзки;
и изграждане на входно/изходна
инфраструктура в големи мащаби. 

Докато изграждането на търговски хъб си
остава похвално начинание, в краткосрочен
план има някои важни стъпки, които
България може да предприеме, за да
подобри съществено сигурността и да
диверсифицира доставките (като с това

способства и за увеличаване на
конкуренцията). На първо място между тях е
завършване на прилагането на Третия
енергиен пакет и въвеждане на пазарни
механизми за увеличаване на ликвидността
и конкуренцията.  Като следваща стъпка,
България следва да привлече инвестиции в
компресорни мощности за българо-
румънската междусистемна връзка, която да
позволява внос на румънски газ, и да
осигури успешното изграждане на IGB
(междусистемната връзка Гърция-България),
с която да внася втечнен природен газ от
Гърция и (на по-късен етап) от Шах Дениз -

България има амбицията да се позиционира в рамките на новите развития.  Тя разполага с
широка гама от варианти за газови доставки, както се вижда на следната фигура:

Фигура 13 – Варианти за газови доставки

Фигура 14 – Предпроектно проучване за
Газов хъб „Балкан“ - трасета за доставки

Източник: Презентация на ЕК, Варна, септември
2015 г.42

Вариантите за внос на газ в ЕС понастоящем

Ние виждаме все по-засилваща се пазарна интеграция в Европа и света (втечнен
природен газ), в съчетание с предостатъчна засега инфраструктура и тенденция към

краткосрочно договаряне.

Успоредно с това, в непосредствена близост до българския газов пазар се
извършват окуражителни проучвания на конвенционален газов добив (Shell, OMV,

Petrom).

Източник: Baringa

Окуражаващите резултати от
проучванията в Черно море могат да
предложат вариант при изграждане на
съответната инфраструктура

Газови разработки в Украйна
(украинският капацитет ще бъде
достъпен в дългосрочен план, ако и
когато изтекат договорите за транзит)

Глобална търговия с втечнен природен
газ (през Гърция или - след
въвеждането в експлоатация на
междусистемните връзки с Гърция,
Сърбия и Турция - през Хърватия/Крк),
или по трасето Север-Юг (с варианти
BRUA, Eastring), или през турските
терминали за втечнен природен газ

Африкански газ, и/или
средиземноморски разработки (Израел,
Кипър), достъпни за търговски цели
през Южен коридор, и/или втечнен
природен газ

Норвежки газ, достъпен през трасето
Север-Юг (Балтийският тръбопровод
ще свърза по-нататък централно-
европейската инфраструктура)

Руски газ, по съществуващото или по
ново трасе
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за подробности по газопреносната мрежа
вж. Приложение А.   

Наред с продължаващата подкрепа за
разработване на местни газови находища,
тези стъпки ще променят картината на
газовите доставки в България - по-
нататъшното развитие на инфраструктурата
може и да не доведе незабавно до такава
качествена възвращаемост на инвестициите.
Изграждането на „истински“ хъб -
позволяващ търговия от всякакъв вид - ще
изисква нещо повече от изграждане на
инфраструктура след осъществяването на
пазарни реформи в съответствие със
законодателните текстове на Енергийния
пакет на ЕС.

От 2009 г. насам напредъкът в създаване на
реални и ефективни трасета за нови газови
доставки за България върви бавно, но ако
започне изграждането на IGB и „лесната
цел“ (доизграждането на румънския
газопровод/компресорни мощности) е близо,
ще се постигне съществена промяна.
Понастоящем, обаче, пазарният достъп до
нови източници остава ограничен, като
остават предизвикателствата в пазарната
структура.  Един добре функциониращ газов
пазар е необходим, за да се постигнат
целите за декарбонизация до 2030 г., и в
следващия раздел ще разгледаме какво
липсва. 
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6. Отваряне на пазара
6.1. Достъп до капацитет за
пренос има, но е ограничен

Въведен е достъп на трети страни (ДТС) до
капацитет за пренос и съхранение (за
повече подробности вж. Приложение А),
макар че на практика този достъп е
ограничен. Това се държи основно на
дългосрочни договори за ангажиране на
капацитета, на ограничен капацитет при
Ихтиман (по данни на системния оператор
през февруари 2018 г. около 10% от
годишните обеми газ за България могат да
бъдат прехвърляни между националната и
за транзитен пренос системи при Ихтиман),
и на ограничено предлагане на капацитет за
съхранение (приблизително 25% от
техническия капацитет се предлага при
извършени резервации за сигурност на
доставките). 

Капацитетът на газопреносната мрежа за
транзитен пренос - който би могъл да се
ползва за обратен пренос, напр., от
източници на втечнен природен газ от
Турция - е ангажиран по дългосрочни
договори, както бе споменато и преди,43

макар да се предлага известен капацитет за
„нефизически обратен пренос на природен
газ“ при точка на междусистемно свързване
(IP) Кулата-Сидирокастро и при IP Негру
вода1/Кардам (България-Румъния, по
Трансбалканския газопровод). 

Капацитетът на румънско-българската
граница (междусистемна връзка Румъния-
България) е ограничен от недостига на
достатъчно компресорни мощности от
румънската страна.44

Едва 40% от капацитета на националната
газопреносна мрежа се оползотворява.
Основните мерки за осигуряване на по-
добър достъп до нея включват
изграждането на междусистемната връзка
Гърция-България (която ще се свърже с нея),
както и междусистемната свързаност и
осигуряването на достъп до преносната
система (в дългосрочен план).

6.2. С подкрепата на ЕС,
достъпът до пазара напредва.

6.2.1. Критичен поглед върху ролята
на природния газ - връзка с
пазарната реформа

Нашите констатации от разговори със
заинтересовани страни сочат, че ролята на
природния газ може само да нараства, ако
доверието в него, сигурността на доставките
и неговата достъпност се въведат чрез
пазарни реформи. Делът на газа следва да
бъде по-висок, за да се постигнат целите за
2030 г., ако и когато трябва да бъдат
постигнати целите за емисии на парникови
газове, и за насърчаване на възобновяемите
източници. Сегашната ситуация на пазара

на природен газ не способства изцяло за
създаване на възможности за увеличаване
дела му в енергийния микс. С подкрепата на
ЕС, пазарната реформа напредва.
Сигурността на доставките, и особено
достъпът до нови източници на газ и по-
силната конкуренция, са важни елементи,
които ще бъдат разгледани в настоящия
раздел.

6.2.2. Законодателството на ЕС като
насоки за промяна

Енергийните пакети на ЕС дават ясни насоки
за това, как следва да се реформират
пазарите, за да функционират в рамките на
единния пазар на ЕС. Както става ясно от
множеството запитвания и съмнения,
повдигани от ЕК по отношение на България,
остава много за вършене, за да може
българският газов пазар да се реформира в
тази посока. 

Специално отбелязваме Дело 39816 -
Доставки на газ нагоре по веригата в
Централна и Източна Европа, от което
произтичат възможни мерки по отношение
на сегашните договори с Газпром.  Това би
могло да се отнася специално до
повишаване конкурентността на газовите
доставки в региона (вж. Приложение В).

През 2017 г., на Маридския форум е
отбелязано, че Комисията е създала и
председателства група за наблюдение на

изпълнението на Мрежовите кодекси на ЕС с
участието на Агенцията за сътрудничество
между енергийните регулатори (ACER) и
Европейската мрежа на операторите на
газопреносни системи (ENTSOG). Първото
заседание на групата се проведе на 2
октомври 2017 г. Групата е предвидена да
допълва дейността на други съществуващи
групи. Групата няма да има правомощия за
взимане на решения, но при наличие на
консенсус по определени въпроси, идеята е
да формулира неформални насоки.
Дейността на групата ще бъде прозрачна.45

Комисията ще фокусира вниманието си
наред с останалите, върху България,
Румъния и Гърция. Идентичността на тази
група не е изненадваща, предвид на анализа
на ACER за сегашното състояние на
развитието на пазара в България.

6.2.3. Анализ на ACER за сегашното
състояние

Анализът на ACER показва количеството
работа, което остава да се извърши, за да
отговаря газовият пазар в България на
Целевите показатели за добро здраве
(Target Market Health metrics).46 Графиката
по-долу показва, че България не е в
състояние да задоволи годишното си
търсене без своя най-голям доставчик, и че
пазарът е изключително високо
концентриран.
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Развитията в последно време са позитивни
по отношение на либерализацията и
плановете за енергийна политика - по-
конкретно, през 2017 г. е одобрена
методика за определяне на тарифите за
пренос на газ на вход-изход, влиза в сила
мрежовият кодекс относно механизмите за
разпределяне на капацитет (САМ); като цяло
се наблюдаваше засилваща се
ангажираност на правителството с
Инициативата за междусистемна свързаност
между страните от Централна и Югоизточна
Европа (CESEC), стартирана от Европейската
комисия, която включва и България.47

Изграждането в бъдеще на добре
функциониращ газов хъб в България - като
пазар, на който доставчици и купувачи да
търгуват с газ по преобладаващи пазарни
цени - ще бъде важен елемент в подкрепа
на пазарната либерализация, макар че -
както бе отбелязано и по-горе - следва да се
предприемат редица междинни стъпки
преди постигането на тази цел. 

България започна този процес по препоръка
на ACER, макар че са набелязани редица
области, където е нужно подобрение:

Фигура 15 – Оценка на ACER за развитието на европейския газов пазар
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Положението нагоре по веригата оказва значително влияние върху начина, по който пазарите на газ на едро (могат да) функционират.

Пазари с три или повече източника

Пазари с по-малко от три източника

Пазари с по-малко от три източника, но свързани с хъб за втечнен газ

Някои държави членки следва да подобрят своята взаимна свързаност. С прилагането на пазарно ориентирани правила за достъп, функционирането на пазара ще се подобри.
В някои държави членки (напр. България, Румъния) липсват основните елементи на Третия пакет (напр. система за вход/изход) и тези липси трябва да се коригират.

Забележка: Целевият модел на газовия пазар на ACER (AGTM) препоръчва поне три отделни източника на произход на доставките; HHI <2000 за дружества за доставки нагоре по
веригата и Индекс на остатъчни доставки >110%, т.е. пазарът има капацитета да удовлетвори годишното търсене без своя най-голям доставчик нагоре по веригата.

Източник: Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори и Съвет на европейските енергийни регулатори, 2017 г.
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1. Българският газов пазар разчита на по-
малко от три източника и е силно
монополен. 

Разчитането на малък брой (или, както и
случаят с България, на един единствен)
доставчик означава по правило високи цени
и проблеми със сигурността на доставките,
както и трудности в договарянето на цените.
Достъпът до алтернативен източник, напр.
чрез разкриване на достъп до
съществуваща, но недостатъчно
оползотворена инфраструктура - при
алтернативно ценообразуване - е полезно
средство за постигане на по-ниски цени. 

2. Българският газов пазар се нуждае от
институционално усъвършенстване. 

ACER отбелязва, че „Слабата политическа
подкрепа за развитието на газовия пазар на
едро буди загриженост на най-
фундаментално равнище ... Това е
най-ясното и най-драматично проявление на
отсъствието на някои от най-важните
законодателни елементи на Третия пакет...“

По-нататък ACER посочва недостатъчната
регулаторна прозрачност с твърде кратки
периоди за консултации, както и стремеж на
заинтересованите страни към повече
прозрачност при определянето на тарифите
за пренос.

3. Българският газов пазар би имал полза от
подобряването на взаимната свързаност.

Максималната взаимна свързаност със
съседните държави, и оттам достъпът до
всякакви източници на доставки, ще повиши
сигурността на доставките и конкуренцията
(с което ще доведе до понижение на
цените). 

4. Достъпът до газохранилища в България е
запазен за целите на сигурност на
доставките, като не е изцяло на
разположение на пазара. 

Едно по-търговски ориентирано ползване на
газохранилищата - обезпечено с увеличена
сигурност на доставките чрез по-добра
взаимна свързаност - би повишило
ефективното функциониране на газовия
пазар.48

5. Цените на едро в България не се
основават (все още) на ценообразуване при
хъбовете, а по-скоро са обвързани с
петрола.49

Цената при границата за България печели
от намаляването на цените на суровия
петрол, но цените ще се увеличават
успоредно с тези на петрола, а не според
останалия (хъбов) газ в Европа. Както бе
описано по-горе, достъпът до алтернативни
източници на доставки би трябвало да даде
тласък за прекъсване на тази връзка -

изграждането на инфраструктура за внос и
възможността за достъп до този капацитет е
основното, което трябва да се направи тук.

Анализът на ACER сочи, че напредъкът към
либерализация на пазара не е достатъчно
бърз и ефективен. Пазарът остава силно
концентриран при ограничена конкуренция,
както показват и изразените загрижености в
делата на ЕК (вж. Приложение Б) и в
анализа на ACER по-горе. 

Ефективните мерки за пазарни реформи
биха дали възможност за диверсификация
на доставките на природен газ. Един пример
за такива мерки е използването на
наличните средства на европейското
законодателство като строгите процедури за
управление на претоварването по
основните входни и изходни точки за
освобождаване на пазарен достъп там,
където капацитетите са дългосрочно
ангажирани. Такива пазарни реформи,
следващи по-подробно насоките на
европейското законодателство, ще
способстват за финансовата достъпност и
сигурността на доставките на природен газ.  
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Следващи стъпки - консултации по
националната стратегия за 2020-2030 г.

Една решаваща първа стъпка е, още в
процеса на дефиниране на стратегията,
българското правителство да се ангажира
изцяло със заинтересованите лица в газовия
бранш (както търговски, така и
неправителствени организации) за
съставяне на цялостна картина на
възможностите пред газа и ролята, която
той може да играе в енергийното бъдеще на
България. 

Природният газ като част от енергийния
микс ще спомогне за разрешаване на
енергийната трилема: България да извърши
декарбонизацията на приемлива цена и при
гарантирана сигурност на доставките.
Алтернативата на това е България да
рискува, в най-добрия случай, неефективен
напредък към постигане на целите за
декарбонизация за 2030 и 2050 г., а в най-
лошия, пълна невъзможност за тяхното
постигане.
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7. Заключения – край на мълчанието за ролята на при-
родния газ в бъдещия енергиен микс на България
Газът може да играе жизнено важна роля в
енергийното бъдеще на България и да
проправи пътя към декарбонизацията.
Основните допринасящи фактори са
ефективни пазарни реформи и избрано
развитие на инфраструктурата, насочено
към диверсификация на доставките и
осигуряване на равнопоставеност между
газа и електрическата енергия. По-долу в
обобщен вид е представена нашата
обосновка.

Делът на природния газ като гориво в
декарбонизиращия се енергиен микс на
България може да нараства, както за
осигуряване на базов товар, така и за
посрещане на предизвикателствата от
колебанията при нарастващия дял на
възобновяемите енергийни източници.

Идентифицирахме редица движещи
фактори за ролята на газа в България,
включително като подпомагащ (скромния)
ръст в дела на възобновяемите източници,
но най-вече в изместването на въглищата в
производството на електрическа енергия,
както се посочва в референтните сценарии
на ЕС (ЕС Референтен сценарий от 2016 г. по
модела PRIMES). България разполага с
няколко електроцентрали, готови за такава
конверсия. 

Пазарен достъп и избрани инвестиции в
инфраструктура - двете направления в
подкрепа на ролята на природния газ.

Реформите в енергийния пазар трябва да
продължават - поне до изискуемото от ЕС
равнище, и следвайки подробните насоки на
европейското законодателство.50 Това ще
бъде важна стъпка към отваряне на достъп
до пазара - нещо, което ще се подкрепя от, и
на свой ред ще подкрепя, успешното
изграждане на избрана газова
инфраструктура, необходима за осигуряване
на диверсификация на доставките и
конкуренция на пазара на едро.  

По-конкретно, може да се наложи
използването на процедури за управление
на претоварването за отваряне на пазарен
достъп до основните трасета за внос, 90%
блокирани с договори при ангажимент за
транспортирйа-или-плащай до 2030 г. 
Трябва да се доведат докрай и избраните
инвестиции в подкрепа на сигурността и
диверсификация на доставките за
българския газов пазар. Това включва нови
междусистемни връзки (по-конкретно IGB51

за достъп до газ по Южния газов коридор и
внос на втечнен природен газ през Гърция),
както и лобиране за увеличаване
капацитета на съществуващата
междусистемна връзка с Румъния чрез
увеличаване на компресорния капацитет от

румънските партньори. В съчетание с
планирания проект за доизграждане на
газовите връзки,52 това може да бъде
средство за осигуряване на достъп до
вносни обеми, както и възможност за износ
на газови резерви, които се разработват
понастоящем в офшорните зони на
България и Румъния.

Посредством тези, а потенциално и други
инфраструктурни инвестиции - обусловени
от пазарно търсене и от регулаторната
рамка на ЕС - България би могла да служи за
връзка между редица пазари, да реализира
потенциала от местен и регионален добив , с
което да извлече ползи от транзита и износа
на газ, като същевременно стимулира
значително ръста на вътрешното
потребление.

Възможностите за увеличение в търсенето
на природен газ могат да се отключат
посредством реформи в регулаторната
система, които да позволят на газа да
достигне своя потенциал в производството
на електрическа енергия и да се конкурира
равнопоставено с електрическата енергия
за потребители в отоплителния сектор.  

Определянето на ролята на газа трябва да
става при отчитане на връзката между
газовия и електропроизводствения сектор. 

Развитието на мощностите на възобновяеми
източници и изграждането на допълващи
мощности за производство на
електроенергия от газ, които да заменят
въглищата, където това е рентабилно, е
един вариант за декарбонизация, който
следва да се има предвид. 

Икономическите аргументи в полза на
производството на електроенергия от газ
(напр. чрез увеличаване на разходите на
въглищните електроцентрали по екологични
съображения) вече се подобряват чрез
някои разработки с подкрепата на ЕС (напр.
LCP BREF). 

Мерки като реформирането на сравнително
ниските регулирани цени на електрическата
енергия спрямо тези на газа, както и
премахване или намаляване на плащанията
от страна на газовия сектор (операторите на
газопреносни мрежи) във Фонд „Сигурност
на електроенергийната система“, могат да
спомогнат за равноправна конкуренция на
газа с електрическата енергия в
производството на топлинна енергия за
битовия и търговския сектор, както и за
справяне с предизвикателството на
енергийната интензивност на МСП.  

27



България Ролята на природния газ в декарбонизацията

28



България Ролята на природния газ в декарбонизацията

Приложение A: Българският газов пазар – общ преглед
A.1. Общ преглед

Българският пазар на природен газ е
относително малък - около 3 млрд. м3/год.
Секторът с най-голямо потребление е
промишлеността, докато при домакинствата
има ниско равнище на използване на
природен газ (едва 3% от общите
количества газ се потребяват в бита,53 което
е най-ниската стойност за ЕС). 

България е практически изцяло зависима от
руски газ по силата на дългосрочен договор
за доставка по едно единствено трасе на
доставки (през Украйна). Разликата се
покрива с газ от местен добив, чиито
стойности достигат максимум до 10-15% от
общите количества, но понастоящем са едва
около 2.6%54 (вж. раздел A.4 по-нататък в
текста). При газовата криза от 2009 г.
(когато рязко са намалени руските доставки
за Украйна и по-нататък), България е сред
най-тежко засегнатите държави членки на
ЕС; това подтиква правителството да изведе
в свой основен приоритет сигурността на
газовите доставки посредством
диверсификация на източниците и подкрепа
за проучвателната дейност в България. В
последно време има постигнат известен
напредък в това отношение.  Изграждането
на междусистемни газови връзки със
съседните държави напредва - пусната е в
експлоатация реверсивната междусистемна
връзка с Румъния, има надежди да започне и
изграждането на IGB (междусистемната
връзка Гърция-България) така, че да влезе в
търговска експлоатация до 2020 г. 

Газопреносната инфраструктура за
потребители вътре в страната е с формата
на пръстен и е в състояние да покрие
сегашното търсене на природен газ,
натоварвайки едва 40% от максималния
технически капацитет на системата.

Освен това България е ключова транзитна
държава с газопроводи, доставящи газ
(руски по украинското трасе) за Турция,
Гърция и БЮРМ в обеми до 16 млрд. м3/год.
Исторически, двете мрежи са изградени и
експлоатирани поотделно, но от 2014 г.
насам са свързани помежду си (физически и
търговски) при ГИС Ихтиман. Това
позволява прехвърлянето на газ между
двете мрежи, през технически и търговски
входни и изходни точки по двете мрежи.  

На европейско равнище, България участва в
изпълнението на стратегическите
инициативи на ЕС за изграждане на нова
инфраструктура в подкрепа на
диверсификацията на енергийните
доставки, а именно:  Южният газов коридор,
достъп до втечнен природен газ и
междусистемни връзки по оста Север-Юг. 

Въпреки постигането на известен напредък
в регулаторните и пазарни реформи,
България остава на едно от последните
места сред държавите членки на ЕС по
отношение на мерките за пазарна
либерализация, като газовият пазар е все
още силно концентриран с ограничена
конкуренция. Местната компания
(Булгаргаз) има доминиращо присъствие с

A.2. Газова инфраструктура в България

A.2.1. Съществуваща газова инфраструктура

Пренос

Фигура 16 – Българската газопреносна инфраструктура

Съществуващите трансгранични точки за
междусистемни връзки за физически
пренос на газ през 2016 г.

29

ГИС�Негру�вода�1

Трансгранична входна точка
между България и Румъния
Твърд капацитет:  7.4 млрд.

м3/год.

ГИС�Негру�вода�2,3

Трансгранична входна точка между
България и Румъния

Твърд капацитет:  17.9 млрд.
м3/год.

ГИС�Жидово

Трансгранична изходна точка
между България и БЮРМ

Твърд капацитет:  0.8 млрд.
м3/год.

ГИС�Сидрокастро

Трансгранична изходна точка
между България и Гърция

Твърд капацитет:  3.0 млрд.
м3/год.

ГИС�Малкоклар

Трансгранична изходна точка
между България и Турция
Твърд капацитет: 14 млрд.

м3/год.

98% дал от пазара на едро; на пазара на
дребно има три по-големи
газоразпределителни дружества, като най-
голямото е с 66% пазарен дял, а второто по
големина - с 13%. 

Недостатъчната пазарна ликвидност е
основна причина операторът на преносната
система (Булгартрансгаз) да реши да
прилага временни мерки по Регламент (ЕО)
312/2014.
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Оператор на газопреносната мрежа в
България е Булгартрансгаз (БТГ), част от
държавния Български енергиен холдинг
ЕАД. БТГ е сертифициран като независим
оператор на газопреносна мрежа през 2015
г., като притежава и оперира националната
и газопреносната мрежа за транзитен
пренос, както и подземното газохранилище
Чирен.55

Националната газопреносна мрежа е с
форма на пръстен с максимален технически
капацитет 7.5 млрд. м3/год., налягане 54
бара и 115 изходни пункта.  

Газопреносната мрежа за транзитен пренос
осъществява пренос на природен газ за
Турция, Гърция и БЮРМ, като има
технически капацитет от 17.8 млрд. м3/год. И
двете системи са технически и търговски
свързани при ГИС Ихтиман. Капацитетът на
газопреносната система за транзитен
пренос е ангажиран по силата на
дългосрочни договори (до 2030 г.) с
Газпром.  В огромната си част, транзитът е
за доставки до Турция (вж. Фигура 17 по-
долу):

Фигура 17 – Транзитен пренос на природен газ 2004 - 2016 (млрд. м3/год.)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

11.2 13.0 12.4 13.9 13.7 10.2 10.0 12.0 12.4 13.0 12.9 11.4 11.7

2.2 2.4 2.7 3.1 2.9 2.1 2.1 2.9 2.5 2.6 1.8 2.0 2.7

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2

13.5 15.5 15.2 17.2 16.7 12.3 12.2 15.1 15.0 15.8 14.8 13.5 14.6
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Източник: Булгартрансгаз, 2017
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БТГ отговаря за планирането и
изпълнението на проекти по модернизация
и разширяване на мрежата. Примерите за
това включват изграждане на „нови
отклонения“ на националната газопреносна
мрежа в страната.

Съхранение

Газохранилището Чирен е с капацитет 550
млн. м3. Капацитетът на добив на газ от
хранилището е 1 млн. м3/ден (минимум) и
4.2 млн. м3/ден (максимален). Капацитетът
за нагнетяване на газ в хранилището е от
1.5 до 3.5 млн. м3/ден. БТГ планира
модернизация на газохранилището Чирен,
включваща увеличение на капацитета му до
1 млрд. м3 работен обем, както и
увеличение на капацитета на
добив/нагнетяване.

Подземното газохранилище Чирен е важен
източник на гъвкавост за България, а
потенциално и за съседните Гърция и
Турция. Въпреки това, засега
газохранилището се използва предимно
като гаранция за сигурността за доставките
в страната (Булгаргаз е задължен да
поддържа определен обем газ в наличност),
което означава, че възможностите за
използване на газохранилището за
търговски цели са твърде ограничени.
Модернизацията на газохранилището, както
и подобряването с други средства на
сигурността на доставките (напр. чрез
диверсификация на източниците), би
трябвало да увеличи търговския потенциал
на Чирен. 

Междусистемни връзки

Националната газопреносна мрежата е
свързана с румънската мрежа посредством
междусистемната връзка България-Румъния
(IBR), пусната в експлоатация през 2016 г.
Планираните проекти за междусистемни
връзки с Гърция (IGB), Сърбия (IBS) и Турция
(ITB) са в различни етапи на развитие. 

Някои от проектите за газови
междусистемни връзки (напр. IBS и IGB) са
разработвани от компании, различни от БТГ
(т.е. не като регулирани проекти),56 макар
да си остават собственост на държавното
дружество (при 50% дялово участие на БЕХ). 

През 2016 г. са подписани
междуоператорски споразумения между:

1) БТГ и гръцкият оператор на
газопреносната мрежа DESFA за
съществуващата точка за междусистемна
свързаност Кулата / Сидирокастро по
мрежата за транзитен пренос на БТГ; и

2) БТГ и румънската Трансгаз за точката за
междусистемна свързаност Негру Вода 1
/ Кардам по националната газопреносна
мрежа на БТГ. 

Тези споразумения позволяват
осъществяването на „виртуален реверсивен
пренос на природен газ“ през Кулата-
Сидирокастро в посока Гърция-България, и
през Негру Вода 1 / Кардам в посока
България-Румъния, създавайки възможност

за виртуална търговия с природен газ.
Първите реални сделки са вече налице и
първите количества природен газ са
доставени на потребители в България от
Гърция.57

Програмата на БТГ за развитие на
газопреносната мрежа предвижда
модернизация на транзитния газопровод за
Турция, която се очаква да завърши към
средата на 2018 г. В резултат ще се увеличи
капацитета от 14 млрд. м3/год. на 15 млрд.
м3/год. 

По-долу е показана прогнозата на БТГ за
използване на трансграничен преносен
капацитет, основаваща се на
съществуващите дългосрочни договори за
транзитен пренос и очакваните нови
резервации на капацитет в резултат от
въвеждането в експлоатация на новите
мощности и трансгранични входни и
изходни пунктове, включително по
проектите ITB, IGB, IBS и IBR:58

Фигура 18 – Прогнозен транзитен преносен капацитет (млрд. м3/год.)
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Източник: Булгартрансгаз, 2017
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Управление на преносния капацитет

Достъп до преносната система и
газохранилището имат и трети страни при
прилагане на входно-изходен модел на цена
за достъп (който през 2017 г. заменя
системата “пощенска марка“).59

Ангажирането и разпределянето на
капацитет при точките за междусистемна
свързаност на газопреносната мрежа на БТГ
и газопреносните мрежи на Гърция и
Румъния, както и на всички изходни точки на
националната газопреносна мрежа, става
през регионалната платформа за
резервиране на капацитет. Капацитет може
да се ангажира на годишна (до 5 години),
тримесечна, месечна, дневна и почасова
база. Балансирането се извършва чрез
платформа за търговско диспечиране,
управлявана от Булгартрансгаз, като се
налагат дневни такси за дисбаланс,
одобрени от регулаторния орган, и
Виртуална търговска точка (ВТТ/VTP) за
обмен на нематериални стоки като част от
временните мерки, прилагани от Оператора
до април 2019 г., с очакван ефект върху
ликвидността на газовия пазар.60

Определени са две зони за балансиране:
националната газопреносна мрежа и
мрежата за транзитен пренос (следва да се
отбележи, че това може да намали
ефективността на пазарната ликвидност).
Зоните на балансиране са свързани при ГИС
Ихтиман и ГИС Лозенец, определени като
входно-изходна точка на междусистемна

връзка между националната газопреносна
мрежа на БТГ и мрежата на БТГ за транзитен
пренос. 

За момента мрежовият капацитет се оказва
достатъчен, като по мрежата не са
регистрирани физически претоварвания.
Коефициентът на използване на
националната газопреносна мрежа
обикновено е 40% от максималния
технически капацитет. Налягането на газа
при експлоатация на системата
понастоящем е относително ниско - 54 бара.
Газопроводите в някои случаи са с
относително напреднала възраст.

Междусистемното свързване (физическо и
търговско) на двете мрежи - национална и
транзитна - при ГИС Ихтиман позволява
прехвърляне на газ между двете,
позволявайки техническо и търговско
комбиниране на входни и изходни точки по
двете преносни мрежи.  В съчетание с
възможността за виртуално реверсивно
протичане на газа по съществуващите
тръбопроводи, това представлява
съществена крачка напред към пазарна
ликвидност и повишена конкуренция.

A.3. Структура на енергийния пазар

A.3.1. Основни пазарни участници

Фигура 19 – Държавни институции и основни участници на българския газов пазар

добив съхранение и
пренос

търговия на едро
разпределение
и търговия на
дребно

Petrocelctic
Ireland (до 2012
Melrose Resources
Sarl)

Проучване и добив
на нефт и газ АД

Transatlantic
Petroleum (преди
Direct Petroleum
Bulgaria)

Булгаргаз

DEXIA

Булгартрансгаз

Overgas Inc.

Овергаз Мрежи АД
(66% пазарен дял)

Аресгаз (13%)

Севлиевогаз 2000
АД (5%)

Компании, които са част от
Български енергиен холдинг

Частни компании

Газовият пазар е официално либерализиран от юли, 2007 насам.Дейности

Компании

Институции Министерство на енергетиката

p Енергийна стратегия;
p Енергийна политика;
p Концесионни права.

Kомисия за енергийно и водно регулиране

p Одобрение и лицензиране;
p Регулиране на цени;
p Пазарен мониторинг и контрол

p Дейности, подлежащи на лицензиране: Обществен доставчик (Обществен снабдител),
Пренос, Разпределение, Съхранение и Доставки

p Отворена за трети страни мрежа на Булгартрансгаз
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Министерството на енергетиката отговаря
за разработването и прилагането на
политиката в енергийния сектор. Комисията
за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е
регулаторният орган както за
електроенергийния, така и за газовия
сектори. Други основни участници са:

p Булгартрансгаз ЕАД - комбиниран газов
оператор (лицензиран за извършване на
дейности по пренос и съхранение на
природен газ, както и за експлоатация на
газопреносни мрежи), отговаря за
извършване на дейности по преноса и
съхранението на природния газ.
Дружеството е 100% собственост на
Български енергиен холдинг и през 2015
г. е сертифицирано като Независим
оператор на преносна мрежа.

p Булгаргаз ЕАД - обществен доставчик на
природен газ в България, цени на едро
подлежат на одобрение от регулаторния
орган на всяко тримесечие. Булгаргаз
ЕАД е 100% собственост на Български
енергиен холдинг.

p Газоразпределителни дружества -
лицензирани за доставки и
разпределение на природен газ до
крайните потребители, присъединени
към газоразпределителните мрежи
върху териториите, за които имат
издаден лиценз; тези дружества са
задължени да изграждат и развиват
газоразпределителните мрежи в

съответствие с дългосрочни бизнес
планове, в срокове и при условия,
одобрени от Регулаторния орган.

p Търговци на природен газ - сключват
сделки за доставка на природен газ с
обществения доставчик, с крайните
снабдители, с потребители, с други
търговци на природен газ, с
производствени дружества,
газохранилища и с комбинирания газов
оператор.

p Промишлени потребители на природен
газ, присъединени към газопреносните
мрежи. 10% от потребителите
реализират около 80% от промишленото
потребление на природен газ. 

A.3.2. Роля на регулаторния орган

КЕВР изпълнява, в съответствие със
законодателството на ЕС, централна роля в
лицензирането на дейностите по пренос,
разпределение и съхранение на природен
газ, на обекти за внос на втечнен природен
газ и на доставките на газ за крайни
снабдители. КЕВР контролира
съответствието при осъществяване на
лицензираните дейности с условията на
издадените лицензи, като осъществява
превантивен контрол и непрекъснат
мониторинг. 

Регулаторният орган одобрява правилата за
достъп до газопреносните и

газоразпределителните мрежи и до
газохранилищата, както и съответните
технически правила. 

КЕВР отговаря също и за методиката на
ценообразуване за достъп до и пренос на
газ по газопреносните мрежи, собственост
на БТГ, и регулира ценообразуването за
достъп до, и съхранение на газ в,
газохранилищата. 

От гледна точка на разпределението, цените
за „разпределение на природен газ“ и
„доставки на природен газ от краен
снабдител“ се регулират по метода „таван
на цените“, като КЕВР одобрява тарифни
структури, предложени по групи
потребители, отразяващи изискванията за
годишни приходи за услугата за всяка група
потребители на основание на представен
прогнозен разчет на разходите.
Съществуващите тарифни структури и цени
за крайни клиенти на
газоразпределителните дружества се
диференцират в зависимост от мащаба на
потребление (за домакински и за
недомакински нужди), както и
относителната равномерност на
потреблението.

КЕВР приема Правила за балансиране на
пазара на природен газ и методика за
изчисление на дневните такси за дисбаланс
като част от временните мерки, предложени
от БТГ за прилагане на временни мерки по
Регламент (ЕО) 312/2014. 

КЕВР участва в решаване на трансгранични
проблеми според приложимата законова
рамка. 

A.3.3. Достъп до мрежите

Достъпът до мрежите е отворен за трети
лица; въведена е и действа регионална
платформа за резервиране на капацитет.
Въпреки това, през 2013 г. ЕК образува
официално производство по Дело
COMP/B1/AT 39849 БЕХ Газ, с цел да
установи дали Българският енергиен
холдинг (БЕХ), неговото дъщерно дружество
за доставки на газ Булгаргаз и неговото
инфраструктурно дъщерно дружество
Булгартрансгаз не ограничават, в
нарушение на антимонополните правила на
ЕС, достъпа на свои конкуренти до ключови
елементи от българската газова
инфраструктура.  Засега заинтересованите
страни от ЕК и България не успяват да
постигнат разбирателство по конкретни
ангажименти61 и през ноември 2017 г.
Парламентът задължи българското
правителство да не поема такива
ангажименти и да не се „признава за
виновно“ по делото. 

Макар капацитетът на мрежата за транзитен
пренос да е ангажиран по силата на
дългосрочни договори (до 2030 г.),
развитията, осигуряващи възможност за
реверсивен поток, както и изграждане на
нова / модернизация и разширяване на
съществуващата инфраструктура
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осигуряват наличен капацитет и варианти за
търговия.

От октомври 2017 г., входно-изходен модел
на цена за достъп заменя системата
“пощенска марка“. Въведена е дневна такса
за дисбаланс и конкретни правила за
балансиране като част от временните мерки,
предложени от БТГ по силата на Регламент
(ЕО) 312/2014. 

Достъпът до подземно газохранилище
Чирен е отворен за трети страни при
одобрена от КЕВР цена за съхранение в
размер на 2.49 лева на 1,000 м3/месец.

A.3.4. Продажби на газ на едро

Булгаргаз ЕАД продава природен газ по
цени, регулирани от КЕВР, като през 2016 г.
делът му от пазара на едро на природен газ

Фигура 20 – Пазарен дял (CEER, Доклад КЕВР 2017)

възлиза на 98%. Останалите 2% са
реализирани от други търговци.

Булгаргаз предлага на клиентите си (големи
промишлени потребители, присъединени
към мрежата на БТГ) стандартен 3-годишен
договор. 

В газоразпределението, мнозинството
клиенти - 66% от всички потребители на газ,
присъединени към газоразпределителните
мрежи - се обслужват от Овергаз Мрежи АД,
следван от Аресгаз АД с 13% и Севлиевогаз
2000 АД с 5% от пазара. 

По данни на газоразпределителните
дружества, 92% от техните клиенти са
домакинства, а 8% - малки фирми. В големи
части на България няма изградена
газоразпределителна инфраструктура, като
битовите потребители, присъединени към
газоразпределителната мрежа, са малко на
брой.  Битовото потребление на природен
газ е много ниско - едва 2.8% от общото
потребление на природен газ в страната.

Българската независима енергийна борса
планира да добави модул за търговия с газ,
а някои от газоразпределителните
дружества предлагат въвеждане на
търговска платформа, от която да
управляват сезонните флуктуации в
търсене/предлагане, търгувайки помежду
си. Засега, обаче, всички купуват природен
газ от Булгаргаз.

A.3.5. Търговия на дребно

Съществуват известен брой лицензирани
газоразпределителни компании , но
разпределението си остава силно
концентрирано, с малко на брой играчи.
Най-голямото дружество - Овергаз - е с 66%
пазарен дял; второто по големина - с 13%.
Вж. фигурата по-долу.

Според Плана за действие в извънредни
ситуации относно икономическата сигурност
на доставките (актуализиран през 2017 г.62),
между Газпромекспорт и Овергаз Инк са
договорени 261 млн. м3.

Делът на природния газ за битови нужди в
страната е нисък в сравнение с други
европейски газови пазари.
Заинтересованите страни действително
описаха сериозни усилия за газификация на
домакинства, включително разработването
на „виртуални газопроводи“ за доставки на
компресиран природен газ (малки
количества) за планинските райони, вкл.
планирано регионално развитие към
Македония и Северна Гърция. 

Природният газ играе незначителна роля в
отоплението, докато електрическата
енергия, въглищата и топлофикациите
доминират пазара.63 Изчисленията на
Асоциацията на Топлофикационните
Дружества в България показват, че
ползването на нощна тарифа за

3%

8%

5%Балкангаз 2000 АД

Аресгаз АД

Други (под 2%) 

Ситигаз България ЕАД

Севлиевогаз 2000 АД

Овергаз Мрежи АД

5%

13%

66%
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електрическа енергия предоставя по-
конкурентно отопление от природния газ.64

Тези настроения на пазара са потвърдени в
събеседвания със заинтересовани страни
през февруари 2018 г.

Пазарът на дребно (все още) не е
либерализиран, цените за битови и
небитови потребители са регулирани, а
максималните цени подлежат на одобрение
от националния регулаторен орган (Доклад
КЕВР, 201765). 

A.3.6. Напредък по изпълнението на
директивите на ЕС за енергийния
пазар.

България е транспонирала европейското
законодателство в енергийния сектор в
собствената си нормативна рамка. Съвсем
неотдавна (на 25 януари 2018 г.), обаче, ЕК
поиска от България да прилага правилно
Електрическата Директива (Директива
2009/72/EО) и Газовата директива
(Директива 2009/73/EC). По оценка на
Комисията,66 България неправилно е
транспонирала някои изисквания, отнасящи
се до модела за отделяне на собствеността,
модела за отделяне на независимия
преносен оператор и оператора на
разпределителни системи. България не е
транспонирала правилно и правилата за
свързване с мрежата, допускайки
възможност операторът на газопреносна
мрежа да отказва свързване по причини на
липса на системен капацитет.

След официално уведомление от ЕК,
Министерството на енергетиката постави на
обществено обсъждане изменения на
Закона за енергетиката67 за постигане на
пълно съответствие и транспониране на
Директива 2009/72/EC и Директива
2009/73/EC, както и на разпоредбите на
Регламент 1227/2011 (REMIT). 

A.4. Варианти за местен добив 

Местният добив на природен газ намалява, а
доказаните запаси са малко.
Проучвателните дейности продължават; в
момента се извършват проучвания по 15
петролни и газови блока, както на сушата,
така и в офшорни води.  Още около 10 блока
са набелязани от правителството и може да
бъдат възложени за проучване чрез тръжни
процедури в бъдеще, включително няколко
дълбоководни и плитководни офшорни
блока. 

До 2020 г. не се очаква каквото и да било
увеличение на местния добив на природен
газ, което ще остане в рамките на 75-80 млн.
м3/год., докато не бъдат разкрити и
разработени нови запаси. 

Правителствената програма за 2017-2021 г.
поставя специално ударение върху
подкрепата за местния добив на газ,
включително:

1) Продължаване на дълбоководните
проучвания в Черно море и изпълнение
на процедура за проучване в блок
Терес;67 и

12 Подкрепа за проучвателни дейности в
блок Хан Аспарух69 и блок Хан Кубрат70

за гарантиране на конкурентни цени на
енергийните източници и значителни
приходи от концесионни права. 

Находището с най-висок потенциал,
изглежда, е Хан Аспарух. То се намира в
дълбоководната зона на Черно море, близо
до румънските офшорни залежи, и се
разработва от Total, OMV и Repsol. Ловеч А
(Direct Petroleum) е друго находище с
потенциал – запасите се оценяват на 13.7
млрд. м3, като могат потенциално да
нараснат до 22 млрд. м3, ако бъдат
обвързани със съседните находища.71

Въпреки категоричната стратегическа
необходимост да се насърчава местният
добивна природен газ с цел намаляване на
зависимостта от внос, един от пътищата към
увеличение на производството на газ е
блокиран. Проучванията за шистов газ са
преустановени безсрочно [2012] по
екологични съображения.
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Приложение B: Електроенергийни пазари и политическа
подкрепа за възобновяемите енергийни източници
B.1. Основни участници на
електроенергийния пазар и
съществуваща ситуация
p Държавният Български енергиен холдинг

(БЕХ) и неговото дъщерно дружество НЕК
(Национална електрическа компания)
заедно притежават производствени
мощности, съставляващи 50% от
инсталираната мощност и 60% от
произвежданата електрическа енергия.
БЕХ разполага с диверсифициран
производствен микс, включващ
производство от водна, атомна (АЕЦ
Козлодуй) и термична електроенергия.
НЕК е единствен купувач на
електрическа енергия от
производителите, присъединени към
мрежа високо напрежение и остава
единствен доставчик на електрическа
енергия по регулирани цени до крайни
доставчици. Нещо повече: НЕК е
задължен да изкупува електрическата
енергия, произвеждана от
високоефективните когенерации, от
възобновяеми източници и промишлени
производители по регулирани цени.

p БЕХ притежава също Марица Изток 2
ЕАД, което експлоатира една от трите
електроцентрали, съставляващи
комплекса от въглищни електроцентрали
Марица Изток, основният производител
на електроенергия от въглища в
България. Другите две централи (Марица

Изток 1 и 3) са собственост съответно на
AES и Contour Global.

p Обсъжда се конверсия на газ на спрения
понастоящем 1.3-гигаватов ТЕЦ Варна,
въглищна електроцентрала и основен
доставчик на балансираща енергия в
североизточния регион, където се
намират повечето вятърни
електроцентрали. На 12 декември 2017
г. Комисията за защита на конкуренцията
обяви, че е разрешила на българската
логистична фирма СИГДА за придобие
ТЕЦ Варна на цена, която се пази в
тайна. СИГДА планира да преустрои три
от шестте 210-мегаватови блока на
централата, за да работят на природен
газ.

p България разполага с приблизително 11
ГВт инсталирана мощност, която в
голямата си част се основава на атомна
енергия, лигнитни въглища и газ. През
2011-2012 г. се наблюдава засилено
изграждане на фотоволтаични
електроцентрали, които достигат 1 ГВт
инсталирана мощност, но оттогава няма
особено развитие. Подобно е и
състоянието на вятърните мощности
(приблизително 0.9 ГВт), които се
развиват по същото време, както и
фотоволтаичните. Налице са и
значителни мощности ВЕЦ - 2 ГВт и
ПАВЕЦ (1.4 ГВт), с известен потенциал за
по-нататъшно развитие (вж. фигурата
по-долу).

Фигура 21 – Брутно производство на електроенергия по източници (ГВтч) 
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Електроенергийният пазар е изправен пред
известни проблеми, особено в резултат от
факта, че НЕК работи на загуба.  През 2015
и 2016 г. са приети набор от законодателни
и регулаторни промени, насочени към
стабилизиране на сектора чрез намаляване
на разходите на НЕК и увеличаване на
приходите на компанията в регулирания
сегмент. Съпътстваща информация е дадена
в подробности, както следва:72

Формиране на тарифен дефицит

Три ключови фактора довеждат до
натрупване на тарифен дефицит в НЕК през
минали регулаторни периоди.

p Бумът във възобновяемите енергийни
източници при задължително изкупуване
от НЕК на произведената от тях
електрическа енергия на
преференциални цени за количества,
подадени в мрежата;

p Задължително изкупуване на
електроенергия от високоефективно ко-
генерационно производство на
преференциални цени без механизъм за
измерване на съответствието с
критериите за ефективност;

p Съществуващи договори за изкупуване
на електрическа енергия (PPAs) между
НЕК и AES и ContourGlobal, включващи
ангажимент за „вземай-или-плащай“, с

които НЕК се ангажира да плаща за
почти пълния капацитет на централите,
независимо дали той се подава в
мрежата или не.

Приложени мерки за преодоляване
на тарифния дефицит

p През 2015 и 2016 г. са осъществени
редица законодателни и регулаторни
промени за намаляване на разходите на
НЕК в регулирания сегмент чрез
ограничаване на задълженията за
изкупуване на електрическа енергия от
възобновяеми енергийни източници и
когенерационни мощности, с оглед
избягване на формирането на нови
тарифни дефицити. 

p В допълнение, през юли 2015 г.
Българският парламент създава Фонд
„Сигурност на електроенергийната
система“ с цел повишаване на приходите
на НЕК от регулирания сегмент чрез
увеличаване на наличните и създаване
на нови приходни потоци. От 2017 г.
насам, операторите както на
електропреносни, така и на
газопреносни мрежи са задължени да
изплащат вноски във Фонда. Фондът
събира 5-процентна вноска върху
месечните приходи на всички
производители на електроенергия, както
и приходите от продажба на квоти за
СО2 емисии. В допълнение, наблюдава се

увеличение в обема и обхвата на таксата
„Задължение към обществото“, която
почти се удвоява (от 19 лв./МВтч на 37
лв./МВтч), като сега се прилага и за
количествата електрическа енергия,
изкупувани за технологични загуби.

p Следва да се има предвид, че по данни за
2016 г. въвФонда „Сигурност на
електроенергийната система“ са събрани
над 355 млн. лв. (приблизително 180
милиона евро). Съобщава се също, че
разходите по поддръжка на Фонда през
2016 г. възлизат на 131,900 лв.
Документът е приет от Управителния
съвет на Фонда през март т.г. и е
одитиран от Сметната палата.

Схеми в подкрепа на
възобновяемите енергийни
източници

p Електрическата енергия от
възобновяеми източници исторически се
насърчава в България чрез
преференциални цени (FiTs) по
дългосрочни договори, изплащани от
НЕК или от един от тримата крайни
снабдители и дъщерни фирми на
електроразпределителните дружества.
Регулаторният орган (КЕВР) регулира
продажната цена на електрическата
енергия на пазара на едро и тарифите,
по които производителите на

електроенергия от ВЕИ я продават на
доставчиците; тези цени се определят
всяка година на 30 юни. През август
2016 г. Европейската комисия одобрява
държавната помощ, предоставяна в
България от 2011 г. насам в подкрепа на
производството на електроенергия от
ВЕИ, като съвместима с вътрешния пазар.

p Основните закони в областта на
енергетиката, които уреждат проектите
за възобновяема енергия, са Законът за
енергетиката и Законът за енергията от
възобновяеми източници (ЗЕВИ). Законът
за енергетиката изпълнява функцията на
общ закон, обхващащ секторите
електроенергетика, природен газ и
топлофикационен, докато ЗЕВИ регулира
сектора на възобновяемите енергийни
източници.

p Преференциалните цени се компенсират
чрез сметките и данъците на крайните
потребители (вж. такса „задължение към
обществото“), покриващи
електрическата енергия от
възобновяеми източници, закупена от
НЕК на регулирания пазар.
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Реформа на сектора на
възобновяемите енергийни
източници

p Секторът на възобновяемите енергийни
източници претърпява значителни
реформи в последните години, във вреда
на инвеститорите в него. Подкрепата
чрез преференциалните цени за нови
мощности на възобновяеми източници на
енергия е оттеглена през 2015 г. за
новите вятърни и фотоволтаични
мощности; тогава се въвежда и годишен
лимит в часове на задължителното
изкупуване на всичката електрическа
енергия, генерирана от възобновяеми
източници. Допустимата възвращаемост
на инвестициите в проекти за
възобновяеми източници също е
ограничена до среднопретеглената цена
на капитала (WACC) – 9% през 2011 г.до
7% през 2014 г. След тези изменения, от
2015 г. насам инвестициите в нови
вятърни и фотоволтаични инсталации
бележат драстичен спад.

p Допълнителните мерки, приети през
последните няколко години, включват:

- Въвеждане на такси за достъп до
мрежата, каквито са наложени само
за електрическата енергия, 
произведена от вятърни и
фотоволтаични инсталации;

- Въвеждане на 20% данък върху
приходите (отменен от
Конституционния съд);

- Въвеждане на отговорност за
балансиране на пазара „ден напред“, 
без да се отчита способността на
производителите на енергия от
възобновяеми източници да
прогнозират производството си

- Ретроактивно намаляване на
преференциалните цени за
електрическата енергия от
възобновяеми източници въз основа
на преоценка на допълнителното
финансиране от ЕС, което тези
проекти са получили.

p На 23 декември 2015 г. със свое решение
Върховният касационен съд на България
(ВКС) задължи операторите на
регионални електроразпределителни
мрежи, както и държавния оператор на
електропреносната мрежа ЕСО, да
възстановят на инвеститорите във
възобновяеми енергийни източници
събраните от тях такси за достъп.

p Въпреки факта, че Върховният съд
отменя първоначалното решение за
въвеждане на такси за достъп до
мрежата, регулаторният орган издава
ново решение, с което увеличава тези
такси с над 200% в сравнение с 2014 г.
Правителството също налага
ограничения върху годишното
количество електроенергия, което е
разрешено да се изкупува по
преференциални цени от
производителите от възобновяеми
източници на енергия

p Ако погледнем напред, България все още
не е въвела тръжна система за подкрепа
на нови мощности на възобновяеми
източници при очаквания им дял към
2030, използвайки Насоките на
Европейската комисия от 2014 г. за
държавната помощ в подкрепа на
електропроизводството от ВЕИ.

Бъдеща пазарна ориентация

p Пълната либерализация на
електроенергийния пазар е
стратегическа цел на правителството за
постигане на пълно съответствие с
Третия енергиен пакет от директиви на
ЕС и за подобряване на финансовото

състояние на енергийния сектор. Ето
защо правителството възнамерява
сегашният модел на Единствен купувач
по регулирани цени и производствени
квоти да бъде заменен с напълно
конкурентен пазар на едро.

p Световната банка представя
предложението си за подход по
отношение на Фонд „Сигурност на
електроенергийната система“ през
януари 2017 г. Предлаганият от
Световната банка модел до голяма
степен следва предприетите в Испания
действия за прехвърляне на дефицита от
системата към гарантиран държавен
фонд със специално предназначение (в
Испания това се нарича FADE – Fondo de
Amortizacion del Deficit Electrico).

Българското правителство тепърва трябва
да обяви предлагания от него курс на
действие за постигане на трайна финансова
стабилизация на електроенергийния
сектор.73 След това предложението ще бъде
подложено на обществено обсъждане, като
може да се наложат и законодателни
промени.

38
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Приложение C: Дела на ЕК срещу България –
общ преглед
В последно време България е била страна по
няколко дела на Европейската комисия за
нарушение на конкуренцията на
електроенергийния и газовия пазари. По-
долу ще опишем накратко делата за обща
информация, като се позоваваме на
медийни източници.

C.1. Дело COMP/B1/AT 39849
БЕХ Газ74

През 2013 г. ЕК образува официално
производство с цел да установи дали
Българският енергиен холдинг (БЕХ),
неговото дъщерно дружество за доставки на
природен газ Булгаргаз и неговото
инфраструктурно дъщерно дружество
Булгартрансгаз не ограничават, в
нарушение на антимонополните правила на
ЕС, достъпа на свои конкуренти до ключови
елементи от българската газова
инфраструктура.  Засега заинтересованите
страни от ЕК и България не успяват да
постигнат разбирателство по конкретни
ангажименти75 и през ноември 2017 г.
Парламентът задължава българското
правителство да не поема такива
ангажименти и да не се „признава за
виновно“ по делото. 

C.2. Дело 39816 – Доставки на
газ нагоре по веригата в
Централна и Източна Европа76

По това дело, основните съображения на ЕК
са, че Газпром е поставил в изолация
българския газов пазар и може би налага в
България твърде високи цени, в сравнение
със западноевропейските, особено при
хъбовете за ликвидна търговия с газ.
Определени ангажименти на Газпром са
поставени на обществено обсъждане [2017];
те позволяват газ от други части на
Централна и Източна Европа да бъде
доставян в България по подобни на суапови
сделки; Газпром се ангажира да не търси
обезщетения от българските си партньори
след прекратяването на проекта „Южен
поток“; възможност за предоговаряне на
цените по договора за доставки на Газпром
при сравнение със западноевропейските
цени, включително цените на конкурентните
газови хъбове; свободно пренасяне през
границите на България [последното досега е
осуетявано от определени клаузи в
договорите за доставки на Газпром].

C.3. Дело 39767 БЕХ
Електричество77

Делото приключва [в края на 2015 г.] с
решение на ЕК, придаващо задължителна
сила на ангажиментите, предложени от
Българския енергиен холдинг (БЕХ) за
премахване на ограниченията върху
конкуренцията на българския пазар на едро
на електрическа енергия. БЕХ се ангажира
да предлага определени обеми
електрическа енергия на независимо
опериран пазар „ден напред“ на
новосъздадена енергийна борса в България
за период от пет години. Тези обеми ще
бъдат предложени за продажба на пазара
„ден напред“ при максимална цена,
основаваща се на пределните разходи на
производствените дъщерни дружества на
БЕХ. Освен това, БЕХ се ангажира да създаде
енергийна борса78 с помощта на независима
трета страна с експертни познания в тази
област, като предаде контрола върху
собствеността на новата енергийна борса на
българското Министерство на финансите.79

Назначен е Контролиращ управител, който
да следи за изпълнението на ангажиментите
на БЕХ. 
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Приложение D: А какво би било, ако газът не
играеше роля?
Въведение

Има различни пътища за постигане на
целите за 2030 г., като се има предвид
сегашният енергиен микс в България,
фокусиран върху въглищата.  В нашия
доклад ние се фокусирахме подробно върху
възможността за нарастване на ролята на
природния газ за декарбонизацията на
България. 

Постигането на устойчив енергиен микс до
2030 г. и пълната декарбонизация до 2050 г.
ще изисква съгласуван тласък, който да
обхване целия енергиен микс на България,
включително осигуряване на ключова роля
на природния газ в подкрепа на
декарбонизацията. Сами по себе си
възобновяемите енергийни източници не са
в състояние да осигурят по-нататъшна
декарбонизация.  Природният газ, със
своите горивни характеристики, е основен
способстващ фактор в подкрепа на
внедряването на нови възобновяеми
енергийни източници. Енергийната
ефективност - макар и потенциално
разходоемка - също ще допринесе за
постигане на целите за 2030 г.

Важно е да се отбележи, че са налице и
фактори, които биха могли да направят тази
способстваща роля на природния газ по-
малко вероятна, и те са:

Домакинства

В сектора на домакинствата,
продължаващите относително ниски цени
на електроенергията може да направят
преминаването на газ относително рядко
явление, като за това ще спомогне и
нарастващата надеждност на
електроснабдяването. 

Електропроизводство

Част от нарастващото търсене на
електрическа енергия може да се посрещне
и от други източници: 

p Шансовете газът да замести наличния
електропроизводствен капацитет може
да бъдат осуетени от продължаващата
роля на въглищата и особено
лигнитните. И двата източника ще се
използват като основни горива в
българския енергиен микс чрез
извоюване на по-нататъшна дерогация
от европейското законодателство, и/или
например, ако, и когато, технологията за
улавяне и съхранение на въглеродни
емисии (CCS) стане търговски достъпна.
Според настроенията сред
заинтересованите страни това не
изглежда много вероятно. Засега обаче
лигнитните въглища се разглеждат като
единствения съществен местен източник

на енергия и, следователно, като ключ
към сигурността на доставките и
социалната стабилност (работни места).

p Алтернативно, изискванията за нови
електропроизводствени мощности могат
да се задоволят чрез нарастване на:

− Възобновяемите енергийни
източници (включително
фотоволтаици, вятърна и водна
енергия) чрез стабилизиране на
схемите за подкрепа за възвръщане
на увереността на чуждестранните
инвеститори и постигане на мащаб
чрез интеграция на регионалния
пазар на електрическа енергия и/или
повишаване на електроенергийните
цени, което също би могло да
привлече (отново) инвеститори.

− Ядрена енергетика чрез
мобилизиране на финансова и
търговска подкрепа за
продължаващо изграждане на
мощности.

− Наличие на технологични решения за
широкомащабни съхранения, с които
отпада нуждата от гъвкаво
електропроизводство, както и
нуждата от увеличаване на големите
ПАВЕЦ.

− Технологични решения на водородна
основа.

− Напредък в други технологии (напр. 
по-добра финансова достъпност и
ефективност на електрическите
термопомпи).

Заключение

Всички горепосочени пречки пред
засилване ролята на газа са определени
като малко вероятни в настроенията на
заинтересованите страни, или поне малко
вероятни да се проявят във времевата
рамка на стратегията за 2020-2030 г.  За
всички пазарни сегменти (домакинства,
електропроизводство и промишленост)
обаче, важи правилото, че отказът или
забавеното предоставяне на активна
политическа подкрепа за ролята на
природния газ в бъдещия енергиен микс ще
попречи на нейната реализация.
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Приложение E: Обща информация за Baringa
Baringa Partners е консултантска фирма,
носител на множество награди,
специализирана в областта на
управленското консултиране, в секторите
енергетика, финансови услуги,
телекомуникации и технологии.  Baringa
партнира с организации, когато разработват
и прилагат основни елементи от своята
бизнес стратегия, както и сътрудничи
широко и с правителства и регулаторни
органи, на които предоставя консултантски
услуги и консултации при формиране на
политики.  

Figure 22 – Overview Baringa

Нашите консултанти се
присъединяват от индустрията,
първокласни консултантски
компании и ИТ. Ние се
ангажираме с нашите клиенти в
различни сфери и под различни
модели - от поемане на отчетност
за резултати и достижения до
консултантски услуги и
осигуряване.

Ние помагаме на нашите клиенти,
използвайки задълбочените ни
познания да:

p Управляват по-ефективно
своите бизнеси

p Стартират нови бизнеси и
достигат нови пазари

p Разбират и управляват
индустриалната промяна

Ние сме международна компания,
работим с установената в САЩ
Energy and Environmental
Economics

p Основана през 1989 и
базирана в Сан Франциско

p E3 има 45 професионалисти,
фокусирани върху икономика
на електроенергетиката,
регулиране, планиране и
анализ

Ние внасяме
ценен и

задълбочен
опит

Разполагаме
с първокласна

бизнес култура,
която привлича

най-ярките
хора

Нашата
независимост

означава, че Ви
предоставяме
най-добрият

съвет за Вашия
бизнес

Сътрудничество
е основата на
всичко, което

правим

Работим
посветено и
доставяме

резултати от
първия ден

Нашата репутация е спечелена с труд ние сме решени да продължим да я развиваме.
Номер #1 Консултантска компания във Великобритания и Ирландия за енергетика, ютилити и
околна среда. 

592 Служители

Baringa е основана през 2000г. и в момента има:

62 Партньори 7 Офиси във

Великобритания, 
Германия, Ирландия, 
ОАЕ, САЩ (Ню Йорк, 
Сан Франциско) и
Австралия
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схема за търговия с емисии (ЕСТЕ).  Тази гледна
точка може да направи възможно възприемането на
един по-рентабилен подход към декарбонизацията,
позволяващ равноправна конкуренция между
технологиите на базата на един стабилен пазар за
въглеродни емисии. 

7 Производството на електроенергия от въглищни
централи в България е изложено на известен натиск
по силата на приетия неотдавна (на 17 август 2017
г.) Референтен документ за най-добри налични
техники (НДНТ/BREF) за големите горивни
инсталации (ГГИ/LCP)“. Така нареченият документ
LCP BREF поставя, за пръв път на равнище ЕС,
ограничения за емисиите на живак, хлороводород и
флуороводород от изгарянето на твърди горива в
големи горивни инсталации (ГГИ/LCP).  В
допълнение, затегнати са съществуващите
ограничения за емисии на замърсители, вкл. серен
диоксид (SO2) и азотни оксиди (NOx).
Съществуващите големи горивни инсталации
(ГГИ/LCP) разполагат с четири години, за да изпълнят
новите изисквания. България се присъединява към
Полша в жалбата й срещу тези правила, вж.
https://uk.reuters.com/article/uk-bulgaria-
coal/bulgaria-joins-poland-in-appeal-against-eu-
pollution-crackdown-idUKKBN1EZ20T 

8 ЕК, ноември 2017 г., https://ec.europa.eu/
commission/sites/beta-political/files/annex-3-
progress-national-energy-climate-plans_en.pdf 

9 Baringa отбелязва, че предстоящият за публикуване
доклад за стратегията може да разглежда по-
широкия спектър от източници на енергия, а не да се
фокусира единствено върху атомната
електроенергия. 

10 ЕСО Десетгодишен план за развитие 2017-2026,
http://www.eso.bg/fileObj.php?oid=703

11 Според изследване от 2015 г., в частност секторът на
МСП допринася в значителна степен за формиране
профила на българската икономика като най-високо
ресурсно и енергийно интензивната икономика на

единица БВП сред икономиките на ЕС. Смята се, че
високата енергийна интензивност на
промишлеността се дължи на физически и морално
остарели технологии, ограничен достъп до нови най-
добри практики и системи и модели за производство
на енергия и енергийна ефективност. 

Необходимостта от подмяна на крупните
производствени мощности и системи е безспорна, но
процесът изостава поради недостатъчни финансови
ресурси и относително бавната възвращаемост на
инвестициите в такива, при относително ниските
цени на електроенергията в страната. Вж.
http://www.opcompetitiveness.bg/images/
filerepository/3733_OPIC_2014_2020_adopted_by_
EC_16.03.2015_EN.pdf 

12 За повече информация вж. Приложение А, и
обобщения доклад на СБ:
https://www.me.government.bg/files/useruploads/
files/wb_ras_i__summary_report_en.pdf

13 През 2014 г. е постигната окончателна договореност
за залагане на единна задължителна цел на ЕС за
намаляване на емисиите на парниковите газове (ПГ)
с 40% до 2030 г. спрямо 1990 г. 

14 http://www.eso.bg/fileObj.php?oid=703

15 Вж. за справка проекта за Десетгодишен план за
развитие на електропреносната мрежа за периода
2018-2027 г., който може да се намери на:
http://www.eso.bg/fileObj.php?oid=1088. Документът
изхожда от допускането за продължаваща роля на
производството на електроенергия от въглища, на
известен, макар и ограничен (но по-висок спрямо
предишния план) ръст на ВЕИ и използването и
изграждането на хидроенергийни мощности (вж.
раздели 3, 5.3 и заключенията от проекта за
Десетгодишен план).

16 В раздел 3 на най-новия проект за Десетгодишен
план за развитие на електропреносната мрежа
(2018-2027) се казва, че “Що се отнася до [НДНТ за
Големите горивни инсталации], на основание на

Бележки
1 За справка вж. проекта за Десетгодишен план за

развитие [на електропреносната мрежа] 2018-2027
г., публикуван през м. март 2018 г., на адрес:
http://www.eso.bg/fileObj.php?oid=1088. Документът
изхожда от допускането за продължаващата роля на
производството на електроенергия от въглищни
централи, известен ограничен ръст на ВЕИ и
използването и изграждането на хидроенергийни
мощности (вж. раздели 3, 5.3 и заключенията от
проекта за Десетгодишен план за развитие). В
раздел 3 ролята на паро-газова електроцентрала
Варна се отрича поради „неяснота“. В раздел 5.3 на
документа се прави допускане, че производството на
електроенергия от природен газ може да се
разглежда като подкрепящо ръста на ВЕИ до 2027
година, като това е предмет на допълнителна
икономическа оценка и достъпността на природния
газ. Документът предлага и две други алтернативи:
оптимизация на енергийното потребление и
инвестиции в хидроенергийни мощности, след
анализ на разходите и ползите при пазарната
ситуация в страната и региона. В сегашния вариант
на проекта за заключения, в документа не се
споменава роля на природния газ.

2 Първият Междинен доклад за енергийната
стратегия, с фокус върху ядрената енергетика, с дата
31 октомври 2017 г., е публикуван от Българската
академия на науките през януари 2018 г. в резултат
от обществен натиск за прозрачност. Според
заинтересовани страни, с които разговаря Baringa,
фокусът на доклада е върху водещата роля на
ядрената електроенергия. В него не се казва почти
нищо за природния газ или за други горива,
различни от ядреното гориво.

3 Настоящото качествено изследване върху
българския пазар е принос на Baringa към
общоевропейския дебат, иницииран от събитие за
„ролята на газа“, съорганизирано през ноември 2017
г., съвместно с Eurogas и National Grid, и с
подкрепата на ENTSOG). Настоящото изследване -
осъществено отчасти с търговско финансиране от
Shell - може да спомогне за разработването на
Националните планове за енергетика и климат през

2018 г. Твърдо убедена в критично важната роля на
природния газ в осъществяване на енергийния
преход, Shell е мотивирана да поведе диалога и да
подкрепя други фирми като Baringa, които
допринасят за този диалог със своите анализи и
препоръки

Настоящото изследване е насочено към експертна
аудитория в рамките на целия ЕС, като се предлага и
на български заинтересовани страни. Основната
добавена стойност спрямо други изследвания (напр.
на Световната банка, доклада на БАН) е
интегрираната гледна точка към въпросите в
секторите електроенергетика и природен газ.
Изследването изхожда от допускането, че
интегрираната държавна чрез БЕХ собственост на
добивни, основни електро- и газови участници ще
продължи, като предоставя възможност за
обсъждане на газовия въпрос в синхрон с
проблемите в електроенергийния сектор в България.

Отбелязваме също така, че предпроектното
проучване за газовия хъб, обсъждано в раздел 5.4 на
доклада, стартирано през март 2018 г., ще постави
по-високо въпроса за ролята на природния газ в
България.  

4 Вж. http://futureofgas.uk/wp-content/uploads/2017/
12/Baringa-Future-of-Gas-Postcard-A4-v3.pdf

5 Вж. подробната презентация на БЕХ от 2016 г. за
собствеността върху основните участници на пазара
в България, съответните им пазарни дялове и
признанието от страна на БЕХ на предимствата да се
работи тясно с публичния сектор в България, която
може да се намери тук: http://bgenh.com/OBIAVI/
2017/BEH%202016%20Financial%20Results.pdf

6 През 2014 г. е постигната окончателна договореност
за залагане на единна задължителна цел на ЕС за
намаляване на парниковите газове (ПГ) с 40% до
2030 г. спрямо 1990 г.  Според енергийния бранш,
системата на управление за постигане на целите за
2030 г. следва да се фокусира върху единната
задължителна цел за ПГ и една укрепена Европейска
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31 За превръщане в други мерни единици ползвайте
https://www.iea.org/statistics/resources/unitconverter/
или https://www.bp.com/content/dam/bp/en/
corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-
2017/bp-statistical-review-of%20world%20energy-20
17-approximate-conversion-factors.pdf. Примерни
формули за превръщане на toe в м3: 1 toe = 11.63
МВтч; 1 m3 = 10.64 kWh (Решение на националния
регулаторен орган КЕВР, 2017;  Решение НГП-1 от
01.08.2017 на КЕВР - http://www.dker.bg/uploads/
documents/res-ngp1-2017.pdf; калорийна стойност
от 10.64 kWh на 1 m3, измерена при 20оC, налягане
0.101325 MPa и референтна температура на горене
25оC). 

32 За по-подробен преглед на българския газов пазар и
неговата структура, вж. Приложение А.

33 Вж. слайд 19 от подробната презентация на БЕХ за
2016 г. тук: http://bgenh.com/OBIAVI/2017/
BEH%202016%20Financial%20Results.pdf 

34 Дело 39816 - Доставки на газ нагоре по веригата в
Централна и Източна Европа. Вж. Приложение Б.

35 Хъбовете могат да варират от прости до сложни;
най-общо казано, „хъб“ е пункт за търговия на едро с
газ, където газът може да се доставя или да се взема,
било виртуално (ЕС) или физически. Един добре
функциониращ хъб за ликвидна търговия на едро с
природен газ ще насърчи конкуренцията.
Ликвидността е такова функциониране на даден
пазар, което дава възможност на участниците да
договарят уверено покупки или продажби на газ за
бъдещ период на доставка, за исканите от тях обеми,
на справедливи пазарни цени, без да предизвикват
излишни промени в равнищата на пазарното
ценообразуване и при разумни разходи за
извършване на сделката. Източник: Ползите от
ликвидността при TTF (холандска енергийна борса),
доклад на Baringa за ACM, 2015.   

36 В допълнение отбелязваме, че в изпълнение на
новоприетия (през 2017 г.) Регламент за сигурността
на доставките, налице е засилена подкрепа от
страна на ЕС за търсене на газови доставки от
множество източници. Това може да окаже
решително влияние върху статуквото в България,
при което се разчита изцяло на един единствен
източник на доставки. Вж. https://ec.europa.eu/
energy/en/topics/imports-and-secure-supplies/
secure-gas-supplies  

37 За справка относно плановете за сигурност на
газовите доставки, включително данни за вноса,
предлагането и търсенето, вж.
https://www.me.government.bg/bg/themes/me-
podgotvi-aktualizirani-proekti-na-prevantiven-plan-i-
plan-za-deistvie-pri-izvanredni-situacii-1779-0.htm

38 Вж. http://new.transgaz.ro/sites/default/files/tgn_
release_on_the_statements_of_the_bulgarian_
minister_of_energy-13.12.2016.eng_.pdf 

През февруари 2018 г., ЕБВР обяви подкрепата си за
по-нататъшното изграждане на газопровода
България-Румъния-Унгария-Австрия (БРУА). Вж.
http://www.ebrd.com/news/2018/ebrd-finances-
romanias-section-of-regional-gas-pipeline-.html  Ето
защо ние допускаме, че се работи по решение на
проблема.

39 Вж. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/
infrastructure/central-and-south-eastern-europe-
energy-connectivity

40 „Хъбът“ е пункт за търговия на едро с газ, където
газът може да се доставя или да се взема, било
виртуално или физически. За по-нататъшно
обсъждане на ликвидността вж. бележка под линия
35.

41 Отбелязваме, че според публикации в медиите от
март 2018, проучването е започнало и ще приключи
до лятото на 2018 г. Вж. https://uk.reuters.com/
article/bulgaria-gas-hub/bulgaria-launches-gas-hub-
feasibility-study-idUKL8N1QW5VE 

заявените инвестиционни намерения на
електропроизводствените дружества, използващи
въглища като източник на първична енергия, е
заявено, че те възнамеряват да останат в
експлоатация през прогнозния период [до 2027 г.].
При евентуална бъдеща промяна на
инвестиционните им намерения, тя ще бъде
отразена в следващия десетгодишен план.“ Вж. за
справка проекта за Десетгодишен план за развитие
на електропреносната мрежа за периода 2018-2027
г., публикуван през м. март 2018 г., на:
http://www.eso.bg/fileObj.php?oid=1088.

17 Доклад за страната на МВФ

18 Източник: ЕС Референтен сценарий 2016 г., основан
на модела PRIMES, GAINS

19 Експертна оценка

20 Годишен доклад на КЕВР до ЕК, 2017,
http://www.dker.bg/PDOCS/EWRC-Report-EC-ACER-
2017-%D0%B5n.pdf

21 В разговори със заинтересовани страни, Baringa
забеляза, че това може да се обуславя, между
другото, и от факта, че за момента домакинствата
разчитат на горива, емитиращи повече въглероден
диоксид, поради което качеството на въздуха също е
фактор.

22 Някои неголеми безвъзмездни финансови помощи,
частично финансирани от ЕС, са предоставени,
например, на оператора на газопреносната мрежа за
изграждане на „мрежи с високо налягане“ до
общините.

23 Източник: https://www.euroheat.org/knowledge-
centre/country-profiles/district-energy-bulgaria/ 

24 Източник:  http://atdb.bg/bg/pages/read/
централизираното-топлоснабдяване/основни-ползи

25 През юли 2015 г. Българският парламент създаде
Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ с
цел повишаване на приходите на НЕК от
регулирания сегмент чрез увеличаване на
наличните и създаване на нови приходни потоци.
Фондът събира 5-процентна вноска върху месечните
приходи на всички производители на
електроенергия (термични и от възобновяеми
енергийни източници), както и приходите от
продажба на квоти на СО2 емисии. Източник на
информация: официалната интернет страница на
Фонда, която включва списък на всички задължени
лица: https://www.fses.bg/dependancies Годишните
доклади за дейността на Фонда могат да се намерят
на: https://www.fses.bg/news

26 Според нагласите на заинтересованите страни, друг
способстващ фактор за нарастване на търсенето на
природен газ при домакинствата би могла да бъде
модернизацията и рехабилитацията на системите за
централизирано топлоснабдяване с конверсия на
когенерационните централи за работа на газ за
централизирано производство на топлоенергия.  

27 Източник: https://www.investor.bg/energetika/472/
a/britanskata-amec-foster-wheeler-konsultira-
vyglishtnite-ni-centrali-za-derogaciiata-248789/ 

28 Според наличната литература в бранша, може да се
получи минимална загуба на рентабилност. Вж.
https://www.power-eng.com/articles/print/volume-
119/issue-11/features/de-bunking-the-myths-of-coal-
to-gas-conversions.html 

29 Както бе упоменато в раздел 3.2, секторът на МСП се
разглежда като понасящ негативите от най-високата
енергийна интензивност в Европа.

30 http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-
pn-20180205a.html. Тези проекти получават и
безвъзмездна финансова помощ, напр. по линия на
Международния фонд за подпомагане на
извеждането от експлоатация на блоковете на АЕЦ
„Козлодуй“.
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57 Годишен доклад на КЕВР до ЕК, 2017,
http://www.dker.bg/PDOCS/EWRC-Report-EC-ACER-
2017-%D0%B5n.pdf

58 Проект на БТГ за Десетгодишен план за развитие на
електропреносната мрежа за периода 2017-2026 г.
https://www.bulgartransgaz.bg/en/news/publichna_
konsultaciya_na_desetgodishen_plan_za_razvitie_na_
mrejite_na_bulgartransgaz_ead_za_perioda_-284-
c15.html

59 Голяма част от капацитета на хранилището е
ангажиран за гарантиране на сигурността на
доставките, като достъпът до части от преносната
система е предмет на дългосрочни договори.  

60 Това включва реализиране на алтернатива на
балансираща платформа (приложима до октомври
2018 г.), която да включва предоставяне на
балансиращи услуги от оператора на преносната
мрежа и ВТТ/VTP. Въведена е също така и временна
такса за дисбаланс (която ще се прилага не по-късно
от 15 април 2015 г.) при толеранс от +/- 5% от
ангажирания дневен капацитет при изходната точка
според портфолиото на потребителя (който ще бъде
намален до 3% от октомври 2018 г. и премахнат
изобщо до април 2019 г.).

Доклад на БТГ за временните мерки:
https://www.bulgartransgaz.bg/en/news/publichna_
konsultaciya_na_proekt_na_vtori_doklad_za_
prilagane_na_vremenni_merki_po_reglament_na_es_
za_-343-c15.html

61 От медийни публикации изглежда, че това
разногласие е било във връзка със собствеността и
продажбата на акции на оператора на
газопреносната система. 

62 Вж. https://www.me.government.bg/bg/themes/me-
podgotvi-aktualizirani-proekti-na-prevantiven-plan-i-
plan-za-deistvie-pri-izvanredni-situacii-1779-0.html

63 Източник: https://www.euroheat.org/knowledge-
centre/country-profiles/district-energy-bulgaria/ 

64 Източник:  http://atdb.bg/bg/pages/read/
централизираното-топлоснабдяване/основни-ползи

65 Цитат от обосновката в доклада на Националния
регулаторен орган за нелиберализираните цени на
дребно на природния газ: „Битовите потребители,
присъединени към газоразпределителната мрежа, са
малко на брой. Битовото потребление е много ниско
- едва 2.8% от общото потребление на природен газ
в страната. КЕВР прилага регулаторен механизъм,
предлагащ стимули за газоразпределителните
компании да продължават изграждането на
мрежите си и да присъединяват нови потребители с
цел повишаване на потреблението. Един от
стимулите за засилване на пазарната конкуренция е
в това, че КЕВР одобрява пределните продажни цени
на природния газ, докато газоразпределителните
дружества имат право да продават на потребителите
на по-ниски от одобрените цени, което насърчава
пазарната конкуренция.“

66 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-
349_en.htm, последен достъп от 3 февруари 2018

67 https://me.government.bg/bg/discussion-news/s-
promeni-v-ze-se-transponirat-iziskvaniya-na-es-
otnosno-obshtite-pravila-za-vatreshniya-pazar-na-
energiya-2538-m0-a0-1.html, последен достъп от 3
февруари 2018 г.

68 Процедури 2013 и 2017 – отменени поради липса на
интерес.

69 Total, OMV, Repsol

70 Преди Silistar; 2017 правата прехвърлени на Shell
International Exploration and Development Italy.

71 Цитат от Десетгодишния план на БТГ за развитие на
газопреносната мрежа за периода 2017-2026: „В
страната са издадени и известен брой лицензи за
проучвания на газови залежи, като най-добре
проучените и с възможности за реално производство
в близките години са находището на газов кондензат
на Direct Petroleum при Койнаре (придобито от
компанията Trans-Atlantic), Блок А - Ловеч.“

42 Вж. http://epicenter.bg/upfiles/docs/Presentation
%20Borchardt.pdf 

43 Източник: Газпром.

44 Източник: Обсъждания на български заинтересовани
страни. Вж. http://new.transgaz.ro/sites/default/files/
tgn_release_on_the_statements_of_the_bulgarian_
minister_of_energy-13.12.2016.eng_.pdf 

През февруари 2018 г., ЕБВР обяви подкрепата си за
по-нататъшното изграждане на газопровода
България-Румъния-Унгария-Австрия (БРУА). Вж.
http://www.ebrd.com/news/2018/ebrd-finances-
romanias-section-of-regional-gas-pipeline-.html  Ето
защо ние допускаме, че се работи по решение на
проблема.

45 За повече подробности вж. Работното задание на
https://www.entsog.eu/publications/network-code-
implementation-monitoring-group#REFERENCE-
PAPER-FOR-THE-NC-IMG

46 Функционирането на пазарите на едро се оценява от
ACER чрез показателите на т.нар. целеви модел на
газовия пазар на ACER (AGTM1), при който: (i)
показателите за добро здраве установяват дали
пазарите са структурно конкурентни, устойчиви и
показват висока степен на диверсификация на
доставките, и (ii) показателите за нуждите на
пазарните участници измерват до каква степен
състоянието на газовите хъбове позволява
ефективното функциониране на пазара. За повече
подробности, вж. Доклада на ACER за 2017 г. на
https://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_
the_Agency/Publication/ACER%20Market%20
Monitoring%20Report%202016%20-%20GAS.pdf 

47 Вж. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/
infrastructure/central-and-south-eastern-europe-
energy-connectivity

48 Настроенията на заинтересованите страни показват,
че търсенето на текущи продукти, предлагани от
Чирен, не се осъществява.

49 Макар ACER да отчита това, Baringa смята, че най-
общо практиката в бранша на пазарите на втечнен
газ е да се върви към един прозрачен, пазарен
механизъм на ценообразуване, който да дава
възможност на купувачи и продавачи да
доставят/получават стоки при конкурентни условия.
Цената, (частично) обвързана с петрола, може да
бъде приемлива, ако е договорена в конкурентни
условия.

50 Примерът, който ще бъде изследван, може да
включва сливане на двете балансиращи зони с цел
увеличаване на относителния размер на пазарите и
тяхната привлекателност за търговията с газ (за
подробно описание на газовия пазар, вж.
Приложение А). Друг пример би могъл да се отнася
до по-детайлизираното прилагане на строги
процедури за управление на претоварването по
основните трасета за пренос на газ, с оглед
осигуряване на пазарен достъп до непълно
оползотворените капацитети.

51 Вж. http://www.icgb.eu/about/igb_project 

52 Вж. http://new.transgaz.ro/sites/default/files/tgn_
release_on_the_statements_of_the_bulgarian_
minister_of_energy-13.12.2016.eng_.pdf 

53 Доклад на Комисията за енергийно и водно
регулиране до ЕК, 2017 г., http://www.dker.bg/
PDOCS/EWRC-Report-EC-ACER-2017-%D0%B5n.pdf

54 Доклад на Комисията за енергийно и водно
регулиране до ЕК, 2017 г., http://www.dker.bg/
PDOCS/EWRC-Report-EC-ACER-2017-%D0%B5n.pdf

55 https://www.bulgartransgaz.bg/en/pages/about-us-
1.html

56 IBS засега се разработва от Министерството на
енергетиката с финансова подкрепа по
Кохезионните фондове на ЕС. IGB се разработва от
специална проектна компания, създадена с 50/50
дялово участие на Българския енергиен холдинг и
IGI Посейдон (който на свой ред е с 50/50% дялово
участие на DEPA, Гърция, и EDISON, Италия).
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72 Използвани източници: разговори със
заинтересовани страни, доклади и презентации на
Световната банка и БЕХ.

73 Разглеждат се някои нови предложения (статус: към
март 2018 г.). Вж. http://www.wec-bulgaria.org/
download_file/view/130/ 

74 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_
details.cfm?proc_code=1_39849, последен достъп от
3 Feb 2018

75 От медийни публикации изглежда, че това
разногласие е било по собствеността и продажбата
на дружествени дялове на оператора на
газопреносната система. 

76 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/
case_details.cfm?proc_code=1_39849, последен
достъп от 3 Feb 2018

77 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/
case_details.cfm?proc_code=1_39849, последен
достъп от 3 Feb 2018

78 Българска Независима Енергийна Борса е създадена
като дъщерно дружество на БЕХ през януари 2014 г.
БНЕБ е пълноправен член на Мултирегионално
обединение (MRC) и асоцииран член на Ценово
обединение на регионите (PCR). От януари 2016 г.
БНЕБ ЕАД е пълноправен член на асоциацията на
всички европейски енергийни борси EUROPEX.
Понастоящем в сила са двустранни договори и
модули за пазар „ден напред“ за електрическа
енергия. Модул за търговия „в рамките на деня“ ще
бъде въведен от февруари 2018 г. България е в
списъка на страните в Потока за присъединяване
към проекта XBID - съвместен Европейски проект за
обединение на пазарите „в рамките на деня“.  БНЕБ
планира да добави в портфолиото си и търговия с
газ.

79 На 1 февруари 2018 г. ЕК одобрява сделка за
прехвърляне собствеността (закупуване) на
Българската Независима енергийна борса от
Българската фондова борса.
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