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Настоящият доклад е превод на български език от оригинал на английски език.
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При прехода за постигане на целите за 2050 г., заложени в Парижкото споразумение, в цяла Европа са приети по-строги стандарти и цели за намаляване на 
емисиите и извеждане на въглищните електроцентрали от експлоатация в редица европейски държави.

Дори и в държави, поели амбициозни програми за декарбонизация, се приема, че природният газ играе важна роля при енергийния преход, осигурявайки 
сигурност на доставките и достъпност на електроенергията, извеждайки от експлоатация електроцентралите, работещи на въглища. В действителност, 
характеристиките на газовите електроцентрали (възможност за диспечерско управление, скорост на натоварване на генераторите, пусков период, себестойност) 
дават на тази технология очевидни предимства при управление на прехода в сравнение със съществуващите алтернативи. В допълнение, повишеното използване 
на гъвкаво производство на електроенергия в комбинация с използването на газ позволява интегриране и управление в системата на повече възобновяеми 
източници и по този начин - постигане на целта за декарбонизация.

Настоящият доклад си поставя за цел качествена и количествена оценка на ускореното използване на природен газ вместо въглища, като източник за 
производство на електроенергия в България. Такова развитие би дало възможност на България да отбележи сериозен напредък в постигането на дългосрочните 
цели за декарбонизация, като същевременно гарантира сигурност на доставките, приемлива цена и трайно диверсифициран електропроизводствен микс. 
Същевременно подобен преход би допринесъл за развитието на българския пазар на природен газ и засилване на неговата регионална роля.

Освен натиска за декарабонизация в целия ЕС, самото развитие на българския пазар създава до известна степен благоприятна среда за преход от въглища към 
природен газ. 

– Българските въглищни електроцентрали не отговарят на новите изисквания на Директивата на ЕС за емисиите от промишлеността (ДЕП на ЕС);. 
Повечето от тях са подали искане за дерогация и/или обмислят смяна на горивната база, за да продължат работа и след 2021 г.

– България вероятно ще извлече полза от достъпа до нарастващ брой източници за доставка на природен газ, включително газ внесен през 
Трансадриатическия газопровод (TAP) и междусистемната връзка Гърция-България (IGB) от началото на 2020 г., както и от възможностите за местен добив. 
Нарастващият брой източници на доставка вероятно ще повиши конкуренцията на газовия пазар в средносрочен план и може да окаже натиск за понижение 
на цените.

– С оглед на значителните инвестиции за междусистемна свързаност със съседните държави, България се позиционира като регионален газов хъб, a 
повишеното вътрешно търсене на газ за производство на електроенергия ще укрепи тази позиция. 

Възползвайки се от опита на държави в подобна ситуация, успешният преход от въглища към природен газ в България може да бъде осигурен чрез: 

– Силен политически ангажимент, реализиран съвместно с всички заинтересовани страни;

– Специален акцент върху профсъюзите и работата с тях за устойчив преход от работни места във въгледобива към други сектори;

– Комплексен пакет за подкрепа, който е интегриран по отношение на разработване и изпълнение на централното и местното управление;

– Интегрирана енергийна стратегия на страната и набор от политики за постигане на целите за декарбонизация и улесняване на изграждането на алтернативни
  източници за производство на енергия, като например природен газ и възобновяеми източници.

Резюме



nd 

В нашата оценка сме предложили затваряне на три въглищни електроцентрали, в сравнение с Базовия сценарий, и сме приели, че тези централи ще бъдат 
заменени с нови газотурбинни инсталации с комбиниран цикъл (CCGT).
Оценени са резултатите при Базовия сценарий и при Сценария за ускорен преход от въглища към природен газ и са изчислени разликите в разходите за 
инфраструктура, производствените разходи, сигурността на доставките, емисиите на СО2, замърсяването и използването на възобновяеми енергийни източници. 
Извършена е и оценка на високо равнище на общия размер на подкрепата, която може да бъде отпусната за подпомагане на прехода от въглища към природен 
газ, която ще бъде преразпределена в рамките на националната икономика.

В „Референтните допускания“ за периода 2025 – 2050 г. отчитаме наличието на 
значителни ползи, свързани с по-ранното преминаване на газ, по отношение на:

– По-ниски цени на въглеродните емисии, както и намалени разходи за 
здравеопазване и социална цена на въглеродните емисии;

– Избягване на капиталовите разходи (CAPEX) за инвестиции в качество на 
въздуха при производството от въглища и по-ниски постоянни разходи за газови 
електроцентрали.

Като цяло нашето заключение е, че резултатът от анализа на обществените 
разходи-ползи при ускорен преход от въглища към природен газ1 е положителен.

Приблизителните оценки показват, че дори умерен ускорен преход от въглища, 
като този, който сме моделирали, е вероятно да изисква значителна подкрепа за свързания с него социално-икономически преход. Тази подкрепа вероятно 
обаче ще доведе до преразпределение в рамките на националната икономика – тя като цяло ще доведе до трансфер между участници и няма да представлява 
допълнителен разход или полза за прехода от въглища към газ, отразени в Анализа на разходите и ползите (АРП) за обществото. 

1 В проучването сме приели допускане, че мощностите на въглища ще трябва да бъдат съобразени с регулациите на ЕС за емисиите, без да бъдат предоставени от ЕК специални дерогации. Ако допуснем, че въглищните 
централи няма нужда да правят инвестиции за спазване на изискванията, доводите за ускорен преход от въглища към газ са още по-убедителни, предвид избягване на повишените разходи за здравеопазване при 
преориентирането към газ.  
Считаме, че ползите от прехода в голяма степен зависят от допусканията за социалната цена на въглеродните емисии. Обаче, дори и с нулева социална цена на въглеродните емисии, налице са нетни ползи от ускорения 
преход от въглища към природен газ.
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Напредъкът за постигане на целите за 2050 г. ще изисква постепенно отпадане на въглищата в полза на възобновяемите източници на енергия и природния газ 
по пътя на декарбонизация.

Нашата оценка показва, че ускорен преход от въглища към природен газ на ранен етап заслужава да бъде разгледан и осигурява значителни ползи за 
обществото. Въз основа на проучването на държави в подобна ситуация, са предоставени и насоки на високо равнище за осигуряване на успешно преминаване 
от въглища към природен газ. 

Очакваме настоящото проучване да послужи като информация за определяне на дългосрочна стратегия за енергийния микс на България и да се използва като 
основа за политиката в сектора, както и за конкретни инвестиционни сценарии в бъдеще.
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Въведение

*Източник: https://www.baringa.com/en/insights-news/points-of-view/bulgaria-role-of-gas-in-decarbonisation/

Baringa е ангажирана да оцени сценария за повишено използване на природен газ в енергийния микс на България и да определи възможностите и ползите 
от заместване на производството на електроенергия от въглища с такова от природен газ с по-ускорен темп, отколкото планирания към момента. Настоящото 
проучване е предприето в контекста на повишен натиск върху въглищните електроцентрали в България поради остаряването им, целите за опазване на околната 
среда и праговете за въглеродни емисии, които се въвеждат в цяла Европа. Този натиск, заедно с повика за декарбонизация до 2050 г. и определянето на 
Националните планове за енергетика и климат, ще доведе до постепенното отпадане на производството на електроенергия от централи, работещи на въглища, 
в средносрочен план. Потенциалното „извеждане“ на въглищата ще трябва да намери решение на въпросите, свързани със сигурността на доставките и на по-
широкообхватни социално-икономически проблеми, предвид значението на въгледобива в България.

Алтернативите за преминаване от въглища към газ са свързани с използването на площадките на изведените от експлоатация въглищни електроцентрали 
като места за ново производство на електроенергия от нови мощности на природен газ или изграждане на газови електроцентрали на нови площадки след 
отпадането на мощностите, работещи на въглища. В първия случай, елементи на изведените от експлоатация въглищни електроцентрали могат да се използват 
частично (например инсталации за охлаждане, парни турбини) или електроцентралите на въглища може да бъдат съборени, но съществуващата инфраструктура 
на площадката да се използва (напр. връзката към електропреносната мрежа). 

В това проучване, съфинансирано от Shell, и изпълнено в консултации с ЕБВР, Baringa се стреми да оцени по-подробно сценария за ускорен преход  от въглища 
към природен газ, за да спомогне за по-широк дебат за възможност със заинтересованите страни от България и Европа. По-конкретно, тази дискусия ще 
разгледа как природният газ може да допринесе за постигане на целите на България за декарбонизация и да подобри качеството на въздуха в градските зони, със 
значителни асоциирани ползи. Тази оценка е продължение на предходно по-широкомащабно проучване на Baringa, което разглежда общо ролята на природния 
газ в енергийния микс на България.* 

Настоящият доклад има следната организация:

– Първо, представени са казусите на две европейски държави – Германия и Испания, които са напреднали в процеса на постепенно извеждане от експлоатация 
на въглищните си електроцентрали, и са изведени важни поуки за държавите, които обмислят постепенното отпадане на въглищата като източник за 
производство на енергия.

Второ, очертана е настоящата динамика на електроенергийния сектор на България. Установяваме, че електропроизводството на база на въглища е изправено 
пред нарастващи предизвикателства и е проучен потенциал за допълнително производство на електроенергия на база на природен газ.

– Трето, представен е общ преглед на нашата методология за оценка на разходите и ползите при ускорена конверсия на някои работещи на въглища 
електроцентрали в България за работа на газ. Също така подробно е разгледана рамката, използвана за определяне на въглищните електроцентрали, които 
може да са подходящи за конверсия към газ. 

– Накрая са представени количествените резултати от АРП за обществото при преминаването към природен газ. Представена е и качествената оценка на 
потенциалните по-широкообхватни въздействия и общ преглед на ефектите на преразпределяне в икономиката.

Ние вярваме, че нашият доклад  е първият цялостен количествен анализ на ускорената конверсия от въглища към газ в източноевропейска държава. 
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Примери: постепенно отпадане на въгледобив 
и производство на електроенергия от въглища
ЕС и държавната политика дават тласък за постепенното отпадане на въгледобива и 
производството на електроенергия от въглища в Германия и Испания.
Политически натиск, обхванал целия ЕС, доведе до закриване на нерентабилни въгледобивни мини в Германия и Испания. Макар и в Германия да са предприети 
значителни планове за преустройство в областите за добив на каменни въглища, подобни инициативи не са предприети в Испания.

В Германия и Испания нерентабилните въглищни мини претърпяват значително преструктуриране от 1990 г. до днес.

Като част от първоначалните планове, е предоставена помощ за покриване на загубите от добива и извънредните разходи, свързани с 
преструктурирането, докато добива е намален и концентриран на малък брой площадки. 

Плановете предвиждат ранно пенсиониране и социални помощи за миньорите.

През 2010 г. е решено, че трябва да бъде разрешено закриване на нерентабилните въглищни мини и да бъде предоставена безвъзмездна 
помощ за улесняване на закриването по добре организиран и социално приемлив начин: общо 15 млрд. евро и 2 млрд. евро, съответно, 
са осигурени за мините в Германия и в Испания за финансиране на производствените загуби до закриването им, както и за покриване на 
разходите за закриване и наследените задължения.

Отново, плановете се стремят да избегнат съкращенията и осигуряват ранно пенсиониране на миньорите, социални помощи и схеми за 
запазване на заетостта.

И в двата случая закриването става постепенно в периода от 2011 до 2018 г.

Германия показва способността си за разработване на интегриран подход за преструктуриране на цели въгледобивни райони чрез двете 
IBA програми на стойност милиарди евро, които осигуряват значително икономическо развитие на регионите Рур и Лужица. Известен брой 
въгледобивни мини са успешно превърнати в площадки за производство на електроенергия от възобновяеми източници.

Испания предоставя стимули за спазване на срока за закриване на мините с подписване на договор, съгласно който получателите на 
безвъзмездна помощ ще трябва да възстановят помощта, ако мините не са затворени до края на 2018 г. Предприети са редица действия за 
преустройство на площадките и на регионалната инфраструктура. Обаче финансовата криза и последователните смени на правителствата, 
свързани с действия повече на местно ниво, означават, че политиките не генерират значително ниво на развитие на засегнатите райони. 
Програмата „Справедлив преход“ (‘Just Transition’) е одобрена наскоро от социалистическото правителство с цел решаване на някои от тези 
аспекти.

Преструктури-
ране

Закриване

Преустройство
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Примери: постепенно отпадане на въгледобива 
и производството на електроенергия от въглища
ЕС и държавната политика дават тласък за постепенното отпадане на въгледобива и 
производството на електроенергия от въглища в Германия и Испания.

Германия и Испания обявяват намерението си за отпадане на производството на електроенергия от въглища в краткосрочен и средносрочен план.

Повече от половината от наличните мощности за производство на електроенергия от въглища в Испания ще бъдат закрити поради прилагане на Директивата на 
ЕС за емисиите от промишлеността.

– Операторите на електроцентрали, които не отговарят на изискванията, решават да не влагат инвестициите, необходими за постигане на изискванията.

– Правителството обявява, че до 2030 г. се очаква закриване на останалите електроцентрали.

– Наличната информация за подкрепата, свързана със закриването на електроцентралите, работещи на въглища, е съвсем малко, но правителството прави
всичко възможно да няма ощетени.

През 2015 г. Германия публикува план за ранно извеждане от експлоатация на 2,7 ГВт мощности на от най-старите германски лигнитни електроцентрали, 
използващи лигнитни въглища.

– Тези електроцентрали преминават в режим на „резервна мощност“ и получават компенсации от 1,5 млрд. евро до 2023 г. – датата, на която трябва да бъдат
окончателно изведени от експлоатация.

През 2019 г. Комисията за въглищата, съставена от 28 представители на публични администрации, гражданското общество и въгледобивния сектор, публикува 
Пътна карта за пълно отпадане на въглищата до 2038 г.

– Планът разглежда подробно подхода за пълно отпадане на въглищата и предвижда значителни пакети от помощи: за въгледобива и работниците от
въгледобива (договорени или изтъргувани); за потребителите, които ще бъдат изправени пред повишение на цените на електроенергията (чрез намаление на 
начисленията на системата); и за въгледобивните райони чрез осигуряване на възможности за тяхното икономическо развитие.

– Планът дава и инструкции за осигуряване сигурността на доставките по време на преходния период и за избягване на прекъсвания в механизма на СТЕ на ЕС.

И двете държави препотвърждават своите ангажименти за повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници.

Природният газ, обаче, се приема като технология, която ще осигури сигурност на доставките по време на прехода.
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Примери: условия за успешен преход
Въз основа на проучванията на примерите са идентифицирани редица фактори за успеха на 
постепенното отпадане на въглищата.

Проучванията на казусите в Германия и Испания предлагат уроци за България във връзка с преструктурирането на въгледобивния сектор.  Възприемането на един 
интегриран подход, който разрешава различните проблеми, свързани с постепенното отпадане на въглищата, изглежда е ключов момент за успешния и социално 
приемлив преход:
Политически ангажимент за ясен и договорен план за постепенно отпадане

Определянето на плана изисква ясен политически ангажимент за постигане на целта за декарбонизация. Необходими са ясни послания, включващи подробна пътна карта относно планирания 
преход, за да се даде възможност на операторите да планират извеждането от експлоатация на техните мощности.

В разработването на пътната карта трябва да участват всички заинтересовани страни от институциите на национално, регионално и местно ниво, както и профсъюзите, представители на отрасъла и 
на гражданското общество. В това отношение, наличието на ясно определена структура, с ясен мандат – като Комисията за въглищата в Германия, улеснява процеса. Всеки план за подкрепа трябва 
да бъде договорен с ЕК и да бъде изготвен в съответствие с правото на ЕС относно държавната помощ.

Постепенното отпадане в продължение на няколко години осигурява на операторите време да организират прехода и да договорят компенсация и дава възможност за осигуряване на необходимия 
капацитет за непрекъсната сигурност на доставките.

Ако мощностите за производство на електроенергия на въглища представляват значителен дял от общото производство на електроенергия, трябва да се приложи специален план за осигуряване на 
сигурността на доставките по време на целия процес на постепенно отпадане на въглищата. Това може да е свързано с осигуряване на стимули, като например да се изградят нови, диспечируеми 
електропроизводствени мощности.

Постепенното отпадане на въглищата е най-ефективно като инструмент за декарбонизация, ако е подкрепено с високи цени на въглеродните емисии и политики, подпомагащи развитието на 
електропроизводство от възобновяеми източници и алтернативно, диспечеруемо електропроизводство в системата.

Макар че могат да се извлекат важни уроци, транспонирането им в България ще изисква тяхното адаптиране към елементите на специфичния за България 
контекст, като първоначалния размер и значение на въгледобивния сектор, готовността и способността за осигуряване на нивото на подкрепа, което се изисква за 
успешния преход, и взаимодействието с действащите политики. На следващия слайд представяме общ преглед на електроенергийния сектор на България, както и 
прогнози за бъдещото използване на въглища и природен газ.

Социалната приемливост се гарантира чрез преговори по плана за постепенно отпадане със съответните заинтересовани страни и чрез предоставянето на помощ, така че да бъде омекотен ефектът 
от прехода и да бъдат създадени нови възможности за въгледобивните райони.

Помощта трябва да се разпределя между операторите на електроцентралите за всякакви пропуснати ползи и като помощ за покриване на разходите по закриването (включително планове за ранно 
пенсиониране на наетите лица, пакети обезщетения за прекратяване на трудови договори, социални помощи и възможности за преквалификация). Трябва да се предприемат мерки за предоставяне 
на управляем преход към заетост

Може да се предприемат мерки за защита на потребителите и енергоемките ползватели от следващите в резултат повишения на цените на електроенергията.

Въгледобивните райони се ползват от значителна подкрепа по време на преходния период за финансиране на преориентиране на икономиката към чисти и конкурентни нови отрасли и за 
улесняване на възстановяването на минните площадки. В регионалните планове за развитие на икономиката и опазването на околната среда трябва да участват заинтересованите лица на 
регионално ниво и да се вземат предвид спецификите на всеки регион. Допълнително, преквалификацията на бившите миньори трябва да се ориентира към нови динамични сектори.

Мерки за осигуряване на социална приемливост

Осигуряване на съответствие с по-общата енергийна политика
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Българския пазар на електроенергия и 
перспективи за въглищата и природния газ
В България производството на електроенергия на база на въглища е изправено пред 
предизвикателства и са налице значителни възможности за повишаване на ролята на природния газ.

Предизвикателствата пред бъдещето на производството на електроенергия от въглища и положителните перспективи пред газовия сектор създават възможност за проучване на използването на 
газ за преход от въглища към газ, както и за ново поколение от мощности, които ще гарантират сигурността на доставките, когато производството на електроенергия от въглища отпадне. 

Сега представяме нашата методология за оценка на ускорената конверсия на няколко въглищни електроцентрали за работа на газ.

Българският пазар на електроенергия все още разчита значително на въглищата, които се използват за производството на около половината от цялата електроенергия 
през 2017 г.

– Производството на електроенергия от АЕЦ и ВЕЦ също има значителен дял в енергийния микс.

– Електричеството от слънчева и вятърна енергия се развива бързо в периода 2011 – 2012 г., но редуцираното подпомагане на възобновяемите енергийни източници 
забавя развитието на допълнителни мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници.

Понастоящем пазарът на едро преминава към напълно либерализиран пазар.

Въпреки че постигането на целите за 2020 г. се движи по план, по-строгите цели на ЕС до 2030 г. и по-високите цени на системата за търговия с емисии на ЕС поддържат 
стимули за продължаване на декарбонизацията и оказват натиск по отношение на въглищата. Освен това интензитетът на емисиите на България е вторият по големина в ЕС.

Сега българското правителство разработва енергийната си стратегия до 2030 г. и изглежда оказва продължаваща подкрепа за работещите на въглища електроцентрали.

В България работещите на въглища електроцентрали имат значителен принос за осигуряване на базов товар в системата, нуждите от топлоенергия и нуждите от резервни 
мощности. Разчитането на електроцентрали, изгарящи нискокачествени (предимно лигнитни и кафяви) въглища, е свързано с високи нива на емисии на парникови газове.

Въгледобивният сектор е голям работодател в България. Той осигурява около 14 хил. преки работни места, концентрирани в два минни района.

Въгледобивният сектор, обаче, е под значителен натиск след влизане в сила на стандартите за емисии, свързани с Директивата на ЕС за емисиите от промишлеността. 
Наистина никоя от българските електроцентрали, работещи на въглища, понастоящем не отговаря на тази стандарти. За да продължат да работят, някои от тях ще подадат 
искане за дерогация, а други обмислят преориентиране към друго гориво. Заедно с края на квотите за производство на електроенергия при новия либерализиран пазарен 
режим, такива промени предоставят възможност за обмисляне на потенциала на природния газ в бъдещия енергиен микс на България.

Исторически погледнато, България купува природен газ по дългосрочен договор с Газпром. След разследване на ЕК условията на договора са предоговорени. Цените сега 
може да се наблюдават,за да  следват промяната и да са обвързани по-тясно с цените, на които се търгува на западноевропейските хъбове за търговия на газ. В допълнение, 
налице е свободен капацитет в българската газопреносна мрежа и се разработват редица проекти за междусистемни връзки и регионални проекти, които вероятно ще 
повишат броя на наличните източниците за доставка на газ в бъдеще.

България проучва създаването на регионален газов хъб и повишеното търсене в страната, което включва и търсенето за производство на електроенергия, би укрепило 
позициите на България като регионален газов хъб.

Преглед на 
пазара

Перспективи за 
въгледобивния 

сектор

Перспективи 
за газовия 

сектор
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Подход на моделиране
Показан е примерният ефект на конверсията на избрани, работещи на въглища, електроцентрали 
в България за работа на газ, като сравняваме резултатите при Базовия сценарий и този на Ускорен 
преход  от въглища към природен газ и използваната рамка за АРП за обществото.

Моделиране на пазара на едро 

Рамка за АРП за обществото в целия ЕС

Базов сценарий Сценарий „Ускорен преход от въглища към природен  газ“

Референтни допускания за България, включващи цените 
на стоките, цените на въглеродните емисии, мощностите, 

търсенето и междусистемните връзки до 2050 г.

Прилагане на паневропейския модел на Baringa със 
съществуващите електроцентрали на въглища в България.

  Извличане на резултати за АРП.

   Повторно прилагане на модела, като се взема предвид 
предполагаемото развитие при ускорен преход.

  Извличане на резултати за АРП. 

   Същите допускания + Ускорен преход
- 3 избрани електроцентрали, работещи на въглища (1380 МВт) 
да затворят малко преди 2025 г. - 3 газотурбинни инсталации 
с комбиниран цикъл (CCGT) (1200 МВт) да бъдат изградени 
преди 2025 г., вместо да бъдат „разтегнати“ във времето.

Разходите и ползите при Базовия сценарий и Сценария на ускорен преход от въглища към природен газ се оценяват в рамката за анализ на разходите и ползите (АРП) за обществото.

АРП за обществото се определя от баланса на разходите и ползите на ускорения преход от въглища към природен газ спрямо разходите и ползите на Базовия сценарий. Налице са аргументи в полза 
на ускорения преход, ако ползите са по-големи или разходите са по-малки, отколкото без ускорената конверсия.

За да определим това, е сравнена разликата в разходите, като са измерени от нашия модел на пазара на едро и при други разходи:

∆ в общи системни разходи = ефект върху пазара от 
преминаването от въглища към газ

∆ в други системни разходи и ползи (тези, които не 
са отразени в модела на пазара на едро и които се 

основават на входни данни за външни разходи)

Резултат относно АРП за обществото: Полезен 
ли е за обществото ускореният преход от въглища 

към природен газ? 
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Възможни електроцентрали за ускорена конверсия от въглища към газ
Ние идентифицирахме диверсифицирана извадка от работещи на въглища електроцентрали, които са подходящи за 
преминаване на газ, въз основа на географски и други характеристики. Примерните кандидати за преминаване от 
въглища на газ са ТЕЦ „Марица Изток 3“, „Русе – Изток“ и „Девен“.

Имена на 
електроцентрали 
(работещи на 
въглища)1

Общи 
характеристики

Качество на 
въздуха

Технически и 
търговски аспекти

Местополож-
ение

Емисии на 
CO2

Социално-
икономически 

ефект

Обща оценка

ТЕЦ „Марица 
Изток 1“ („ЕЙ И ЕС 
Гълъбово“)

ТЕЦ „Марица 
Изток 2“ 

ТЕЦ „Марица 
Изток 3“

ТЕЦ „Варна“ 

ТЕЦ „Бобов Дол“ 

ТЕЦ „Марица 3“ 

Девен

Брикел

„Русе – Изток“

Сливен

Перник

Големи
Работещи на 
лигнитни въглища
Високи емисии

Високи емисии 
Един поток от приходи
Близо до газовата мрежа
Ограничена загуба на 
работни места

Достъп до газ
Считана за подходяща 
за конверсия към газ 
при предходни оценки

1Някои електроцентрали 
понастоящем проучват 
възможностите за дерогация 
и преминаване на друго 

Възможни електроцентрали за ускорена конверсия от въглища към газ

Ние идентифицирахме диверсифицирана извадка от работещи на въглища електроцентрали, които 
са подходящи за преминаване на газ, въз основа на географски и други характеристики. Примерните 
кандидати за преминаване от въглища на газ са ТЕЦ „Марица Изток 3“, „Русе – Изток“ и „Девен“.

Големи
Работещи на лигнитни 
въглища
Високи емисии

Високи емисии 
Един поток от приходи
Близо до газовата 
мрежа
Ограничена загуба на 
работни места

Достъп до газ
Считана за подходяща 
за конверсия към газ 
при предходни оценки

1Някои електроцентрали 
понастоящем проучват 
възможностите 
за дерогация и 
преминаване на друго 
гориво за спазване на 
ДЕП на ЕС. 
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Прогнозирано развитие на мощностите при Ускорен
преход от въглища към природен газ
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Прогнозирано развитие на мощностите при Базовия 
сценарий

Мощностите на въглища се спират и се 
заменят с газови в средносрочен план

Въглища

ПАВЕЦ

АЕЦ

Вятър - офшорни

Природен газ

Нефт
ВЕЦ
Биомаса и отпадъци
Вятър  

Слънце
Други ВЕИ

Батерии съхранение

Базов сценарий спрямо Сценария на ускорен 
преход от въглища към природен газ
Сценарият на ускорен преход от въглища към природен газ разчита на допускането за газови 
мощности, които да се изградят на мястото на отпадналото производство от въглища

Ние определихме, че „Марица Изток 3“, „Русе – Изток“ и „Девен“ са възможни мощности за конверсия от въглища към газ за улесняване на моделирането на 
възможен сценарий на ускорена конверсия.

Трите възможни електроцентрали за ускорена конверсия от въглища към газ имат около 1,400 МВт мощности, работещи на въглища, които ще отпаднат.

– Приемаме, че те ще бъдат заменени с CCGT инсталации с мощност 1,200 МВт. 

– Това е разумно допускане, основано на темпа на отпадане на въглищните мощности и на други допускания, свързани с въвеждането на други технологии, като    
   възобновяеми източници и атомна енергия през същия период.

Този избор, обаче, е примерен и може да се направи подобна оценка с различен набор от електроцентрали, работещи на въглища.

– Промяната в избора ще повлияе само на резултата от оценката чрез промяна на конвертираните към газ мощности, работещи на въглища.

– Това би довело до малка промяна в разходите и ползите от ускорена конверсия от въглища към газ поради различни резултати по отношение на пазара на  
   едро (включително емисии на СО2) и стойностите на капиталовите разходи (CAPEX).

Следващите слайдове представят резултатите от моделирането и резултатите от АРП за обществото при ускорен преход от въглища към газ.
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Резултати – ефект върху българския пазар
Очаква се ускоряването на темпа на затваряне на електроцентралите на въглища да окаже 
значително въздействие върху българския електроенергиен пазар, с повишение на цените на 
електроенергията и намаляване на производството и нетния износ. 

В таблицата по-долу е представено въздействието от ускроения преход от въглища към газ само върху българския електроенергиен пазар. Тези ефекти са 
изолирани т.е. само за българския пазар и поради това са поднабор от нашите входящи данни за АРП за целия ЕС.

Изчисленията ни показват, че ускорената конверсия от въглища към газ води до повишение на цените на едро и намаление на общото производство и нетния 
износ на електроенергия в сравнение с Базовия сценарий за периода, обхванат от модела. В сравнение с Базовия сценарий:

– Потребителите при Сценария на ускорен преход от въглища към природен газ плащат 4,4 евро/ МВтч повече за своята електроенергия през 2025 г., с 
намаление до 1,7 евро/МВтч през 2040 г. С навлизането на енергията от възобновяеми източници в микса за производство на енергия и нарастването на 
междусистемния капацитет, газът определя цената в по-малък брой периоди в дългосрочен план.

– Що се отнася до цената на едро, ефектът от конверсията върху производството на енергия в България и нетния износ е по-голям в краткосрочен план.

– Производството от каменни и лигнитни въглища е по-малко с 1,7 ТВт, докато производството от газ е по-голямо с 0,4 ТВт през 2040 г. Нетният износ е с 1,3 ТВт  
по-малък през 2040 г.

– Намалението в обема на производството, намалението на износа и повишението на цените се дължат на факта, че разходите за производство с използване на 
газ са по-високи от тези за производство на въглища съгласно Референтните допускания.

– Емисиите са с 1,7 млн. тона по-малко през 2040 г.

Резултатите от АРП са представени на слайдовете по-долу

Ефект от ускорената конверсия от въглища към газ 
в сравнение с Базовия сценарий 2025 г. 2030 г. 2040 г.

Цена (евро/МВтч) 4,4 4,0 1,7

Производство от каменни въглища и лигнит (ТВтч) (7,6) (5,8) (1,7)

Производство от газ (ТВтч) 1,4 1,6 0,4

Емисии (млн. тона) (7,7) (5,7) (1,7)

Нетен износ (ТВтч) (6,0) (4,2) (1,3) 



Резултати – АРП за обществото (1/2)
Има значителни ползи от ускорената конверсия от въглища към газ

Моделирани са резултатите за всички години в прогнозния период (2025 – 2050 г.) при Референтните допускания.

По-долу е показана разликата в разходите между Базовия сценарий и Ускорения преход от въглища към природен газ (1,380 МВт на въглища са заменени с 1,200 
МВт на газ) за някои избрани години, както и нетна настояща  стойност (ННС) за целия период. Отрицателната разлика означава по-високи разходи при Ускорения 
преход от въглища към природен газ в сравнение с Базовия сценарий, а положителната разлика означава полза от Ускорения преход от въглища към природен газ 
в сравнение с Базовия сценарий.

Според нас, въпреки че CAPEX и разходите за производство се повишават при Сценария на ускорен преход от въглища към природен газ, налице са значителни 
ползи от избягване на CAPEX за спазване на изискванията за въглищните централи – от намалените постоянни разходи и от по-ниските емисии и свързаните с тях 
ефекти върху здравето.

1 Ние сме допуснали, че мощностите на въглища няма да получат дерогация по Директивата за емисиите от промишлеността (ДЕП) на ЕС. Обаче АРП за обществото при ускорена конверсия към газ също е положителен, ако допуснем, че електроцентралите 
на въглища няма нужда да правят никакви инвестиции, за да осигурят спазването на директивите на ЕС. В този случай АРП за обществото от Ускорената конверсия от въглища към газ е фактически по-висок от сегашните ни оценки, тъй като продължаващото 
действие на сегашните електроцентрали на въглища без подобрения ще доведе до значителни емисии и разходи за здравеопазване, които се избягват с по-ранното преминаване на газ.
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Резултати –АРП за обществото (2/2)
Нетната настояща стойност на общата полза от Ускорения преход от въглища към природен газ е 
силно чувствителна спрямо социалната цена на въглеродните емисии

Ние изчисляваме настоящата нетна стойност на ползите в периода 2025
–2050г., като приемаме сконтов процент от 4% (социалният сконтов процент, 
препоръчан от ЕК) и със социалната цена на въглеродните емисии от 100 евро/тон 
(в съответствие с цифрите, използвани от ЕК преди)

Считаме, че има нетни ползи от Ускорената конверсия от въглища към газ.

– Спестяванията от разходи за здравеопазване и от социалната цена на 
въглеродните емисии са важен източник на ползи от Ускорения преход от 
въглища към газ, последвани от спестявания от CAPEX за осигуряване спазването 
на изискванията от електроцентралите на въглища, намаления на постоянните разходи и повишена гъвкавост. 

– Нарастването на ползите от ускореното преминаване от въглища към газ е достатъчно да компенсира нарастването на капиталовите разходи, свързани с 
извеждането от експлоатация на електроцентралите, работещи на въглища, и изграждане на допълнителни CCGT мощности.

Ние установяваме, че ползите от прехода варират значително в зависимост от допусканията за социалната цена на въглеродните емисии, чрез промените в 
разходите за емисии. Поради това определяме ползите от Ускорения преход от въглища към газ за различни стойности на социалната цена на въглеродните 
емисии.

– Когато нетната социална цена на въглеродните емисии е висока, ускорената 
конверсия от въглища към газ води до големи намаления на високата цена 
на емисиите и до повишени ползи за обществото.

Резултатите варират също и при различни допускания за цената на КЕС на 
въглеродните емисии при промени в разходите за производство.

– При високи цени на КЕС, газът е по-рентабилен в сравнение с 
производството от въглища. Ето защо ускорената конверсия от въглища към 
газ води до нетно намаляване на общите разходи за производство (вкл. 
гориво, променливи разходи за експлоатация и поддръжка (VOM) и разходи 
за емисии) в сравнение с Базовия сценарий, което подкрепя доводите в 
полза на Ускорения преход.

– Съгласно референтните допускания за цената на въглеродните емисии (ниски/средни цени), газът е по-нерентабилен от въглищата и е налице нетно 
нарастване на общите разходи за производство при Ускорения преход  от въглища към газ. Както показва таблицата по-горе, дори и при допускания за 
умерени цени и нулева социална цена на въглеродните емисии, виждаме полза от конверсията в размер на 297 млн. евро за прогнозния период на модела, 
когато се вземат предвид всички компоненти на АРП.
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Резултати – пакети от мерки в подкрепа на прехода
Ускорената конверсия от въглища към газ може да изисква допълнителна субсидия или публичен 
разход, както е правено в други държави, в подкрепа на успешния преход

Извеждането от експлоатация на мощностите, работещи на въглища, в Германия и Испания е подкрепено с държавна помощ и в двете държави, главно за 
въгледобивните райони, за засегнатата работна сила и за собствениците на електроцентралите.1 На база на тези аналози може да се даде оценка за общия 
размер на държавната помощ, необходима в България, както следва:

Помощта може да се отпусне на потребители – домакинства и предприятия за компенсиране на малкото повишение в цените на електроенергията, поради Ускорения преход от 
въглища към газ, както е планирано в Германия. Това би намалило ефекта от прехода върху сметките на домакинствата и върху конкурентоспособността на българския бизнес.

Тези разходи/ползи не са отчетени за целите на АРП, защото те представляват парични трансфери между страните, което води до ефект на преразпределение – за разлика от 
нетното повишение на разходите или ползите. Нивото на тази помощ се изчислява, като се използват публично достъпни данни и се опростяват пропорционалните показатели, 
но не се основава на български прецедент. Затова нашите оценки трябва да се считат за много приблизителни.

По-голямата част от пакета ще трябва да се осигури от българската държава и да бъде одобрен от ЕК в съответствие с правото на ЕС относно държавната помощ. Освен това 
прецедентите показват, че фондовете на ЕС могат да помогнат за прехода в България, като благоприятстват такова развитие на държавната политика, но само за част от 
предвижданата сума.

Описание: Това е безвъзмездната помощ за покриване на разходите, свързани със затварянето на електроцентралите и мините, включително и социалните разходи и разходите за опазване на 
околната среда, като възстановяване на площадките. Ние определяме помощта, свързана с разходите за затваряне на електроцентралите, като прилагаме прости съотношения и количествени 
показатели към данните от ограничен брой прецеденти, за да станат приложими спрямо българския преход.

Прегледът на прецедентите води до допускания за разходите в размер на 161 хил. евро/лице за засегната работна сила от 4 200 души. 

Намираме, че помощта за Ускорения преход от въглища към газ може да възлезе общо на 680 млн. евро за целия преходен период.

Описание: В редица прецеденти собствениците на електроцентралите са компенсирани за пропуснатите им ползи от продължаващата работа на електроцентралите за още няколко години. Това се 
изчислява, като се вземат предвид прогнозираните приходи [печалба + финансови разходи + амортизация], които са загубени поради затварянето на предприятието, за 10 години.

Приема се, че пропуснатите приходи са равни на 100 млн. евро/ ГВт за година.

Считаме, че общата помощ, свързана с пропуснати ползи на операторите на електроцентрали от Ускорения преход от въглища към газ, може да възлезе общо на 1,4 млрд. евро за целия преходен 
период.

1 Нашата оценка не включва приблизителна оценка на помощта за въгледобивните райони, защото определените за конверсия електроцентрали не са концентрирани в определен географски район. 

Държавна помощ – разходи за затваряне на електроцентралите

Държавна помощ – Пропуснати ползи
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Заключения

В средносрочен план, осигуряването на такъв преход в България зависи в голяма степен от политическата готовност за поемане по пътя на декарбонизацията. Такъв ангажимент трябва да бъде 
изрично поет в предстоящия Национален план за енергетиката и климата и да формира основата за начални обсъждания със заинтересованите страни.

Ползи от 
ускорената 
конверсия

Рискове от 
сегашното 
положение

При прехода за постигане на целите за 2050 г., заложени в Парижкото споразумение, в цяла Европа са приети по-строги стандарти и цели за намаляване на 
емисиите и извеждане на въглищните електроцентрали от експлоатация в редица европейски държави.

В контекста на определяне на Националния план за енергетиката и климата на България, ние направихме качествена и количествена оценка на ускореното 
използване на газ вместо въглища като източник за производство на електроенергия в България. Нашият анализ показва, че са налице значителни ползи във 
връзка с по-ранното преминаване към газ и редица рискове, свързани с липсата на такова преминаване.

На база на опита на разгледаните страни, осигуряването на успешен преход от въглища към газ изисква силна политическа ангажираност, участието на 
отрасъла, профсъюзите и местните власти, комплексен пакет за подкрепа и последователна рамка от енергийни политики.

Общо ползите възлизат на 2,4 млрд. евро в периода 2025 – 2050 г. Ползите включват:   

– 46 млн. тона намаление на емисиите на СО2, свързано с по-ниските разходи (КЕС и нетна социална цена на въглеродните емисии). 

– Избягването на значителни разходи за здравеопазване, свързвани със замърсяването от работещите на въглища електроцентрали.

– Избегнати CAPEX за привеждане на електроцентралите, работещи на въглища, в съответствие с ДЕП на ЕС и по-ниски постоянни разходи за газовите 
електроцентрали. 

В допълнение, ускорената конверсия от въглища към газ улеснява въвеждането в системата на енергия от възобновяеми източници вследствие голямата гъвкавост 
на производството на енергия от газ.

Нашият количествен анализ показва, че разходите ще бъдат по-високи при липсата на ускорено преминаване от въглища към газ.

Към момента нито една от българските електроцентрали, работещи на въглища, не отговаря на нормите на ЕС за емисиите: за да продължат да работят, те разчитат 
на значителни инвестиции, дерогация или преминаване на друго гориво, и може да бъдат принудени да спрат работа през 2021 г. Освен това, продължаване 
използването на въглища без никаква конверсия към газ ще забави постигането на целите за декарбонизация от България. Тъй като програмата за декарбонизация 
става все по-наложителна, може да бъдат предприети действия на ниво ЕС като тласък за промени в политиката.

Поради относително ниските равнища на вътрешното търсене на газ, за България може да е трудно да укрепи позицията си като регионален газов хъб без 
повишаване на вътрешното търсене на газ за производство на електроенергия.



Този документ: а) е фирмена собственост и е поверителен за Baringa Partners LLP (Baringa) и не трябва да бъде разкриван на трети страни, и трети страни не трябва 
да разчитат на него и да го ползват без съгласието на Baringa; б) не представлява част от договор, нито приемане на оферта, която може да бъде приета; в) изключва 
всички условия и гаранции, независимо дали са изрични или подразбиращи се по силата на закон, право, или другояче; г) не създава отговорност или задължение 
от страна на Baringa или дружествата от неговата група за никаква неточност, непълнота или грешка в настоящия документ; и д) се предоставя като проект, „както 
е“ (без гаранция за качество). Всяко използване на съдържанието е на риск и отговорност на използващото лице. Ако някое от тези условия е невалидно или 
неприложимо, това няма да засегне продължаването в пълна сила и действие на останалите. Авторски права © Baringa Partners LLP 2019. Всички права запазени.






