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Енергетика
Въпреки извънредното положение и играта с цените на пазара компаниите
избраха различен подход - вместо да се оплакват, демонстрираха
тиха мобилизация, с което осигуриха енергия за хората и бизнеса

МАРИЯНА БОЙКОВА

Характер, стабилност,
че и чувствителност в ме-
сеците на карантината за-
ради COVID-19 - това по-
каза българската енерге-
тика. Въпреки играта с це-
ните на пазара компании-
те избраха различен
подход - вместо да се
оплакват, демонстрираха
тиха мобилизация, с което
осигуриха енергия за хо-
рата и бизнеса.
В студения март, във

втората половина на който
хората бяха в принудите-
лен престой в домовете
си, централите работеха
на пълна мощност.
Електроразпределител-

ните дружества

спряха плановите
си ремонти за
времето на
извънредното
положение, за да
не се пречи на
работещите от
вкъщи,

както и на учениците, кои-
то минаха в онлайн режим
на обучение.
В диалог с министъра на

енергетиката Теменужка
Петкова компаниите, кои-
то снабдяват домакинства-
та с ток, удължиха сроко-
вете за плащане на смет-
ките. А на затрудняващи-
те се да ги покрият дадо-
ха възможност и за
разсрочване.
И докато цените на бор-

сите за търговия с елек-
троенергия падаха до ре-
кордни нива, от произво-
дителите не се чу оплак-
ване как ще оцелее биз-
несът им. Централите
въведоха железни мерки
за предпазване от корона-
вируса, поради което, с
малки изключения, няма-
ше и заразени.
Ако трябва с две думи

да обобщим поведението
на енергийния бранш в ус-
ловията на пандемията, то
те са професионализъм и
хладнокръвие. Така енер-
гийната система гаранти-
ра сигурност, която всички
ние приемаме за даде-
ност.

Как обаче се отрази
блокирането на
стопанския живот
на този
стратегически
сектор
2019 година завърши с

рекордни печалби на
енергетиката у нас. Ако
прегледаме финансовите
резултати на държавните
енергийни компании в
първите 3 месеца на на-
стоящата година, в които

АЕЦ “Козлодуй” през първото тримесечие е на печалба от 126 млн. лв.

влизат и първите седмици
с коронавирус, все още не
е отчетен сериозен удар
върху тях заради замира-
нето на икономиката. Вече
са факт обаче сигнали за
обратното.
Може би най-добре ги

изразява анализът, който
прави АЕЦ “Козлодуй” за
обстановката, в която ра-
боти не само централата,
а и цялата енергетика.
В документа се отбеляз-

ва силната неравномер-
ност на месечните квоти
за доставка на електрое-
нергия по регулирани цени
(1150 мегавата през януа-
ри, 469 мегавата - февруа-
ри, 253 мегавата - март).
Това до голяма степен е
повлияло неблагоприятно
на продажбите на пазара.
След поредица измене-

ния в Закона за енергети-
ката в периода 2018 - 2019
г., които водят до смяна на
пазарния модел - въвежда-
не на борсовата търговия
като единствен и задължи-
телен пазарен механизъм
за всички производители с
инсталирана мощност 1 и
над 1 MW от юли 2019 г.
(включително възобновяе-
ми източници), се вижда
сериозен ръст в търгувани-
те количества на спот па-
зара “ден напред”.
Наблюдават се и значи-

телни ценови аномалии.
Благоприятните климатич-
ни условия за работа на
веитата през зимата на
2020 г. освен значителен
ръст на предлагането спо-
собстват за формиране на
отрицателен ценови тренд
още от февруари. Абсолю-

тен минимум в среднод-
невните цени на платфор-
мата за търговия “ден на-
пред” е регистриран на 22
март - 14,84 лв. за мега-
ватчас. За сравнение -
средната цена за 27 януа-
ри на базовата електрое-
нергия, продавана на бор-
сата, е 151,96 лв. за мега-
ватчас. В средата на януа-
ри 2020 г. пък започва по-
следната пета година от
изпълнението на ангажи-
ментите към ЕК във връзка
с дело “БЕХ - Електриче-
ство”, по което държавни-
те енергийни дружества
АЕЦ “Козлодуй”, НЕК и
ТЕЦ “Марица-изток 2” са
задължени да предлагат
електроенергия на Българ-
ската независима енергий-
на борса за платформата
за търговия “ден напред”.
Заради затрудненията на
НЕК с пестене на водата в
язовирите и на ТЕЦ “Мари-
ца-изток 2” заради високи-
те цени на въглеродните
емисии, в резултат на кое-
то токът є е непродаваем
на борсата, ангажименти-
те са поети от атомната
централа.
Въведеното от 13 март

2020 г. извънредно поло-
жение в страната заради
пандемията е станало по-
вод за поредица от иска-
ния от търговци на елек-
троенергия за предогова-
ряне на параметри (коли-
чества/цени) по сключени
борсови сделки, включи-
телно отказ за приемане
на договорени количества
по дългосрочни договори в
значителен размер. С въ-
ведените норми в ново-

приетия Закон за извън-
редните мерки е утежнена
в голяма степен събирае-
мостта на дължимите пла-
щания.
И въпреки това друже-

ствата се справят и са на
печалба с изключение на
ТЕЦ “Марица-изток 2”.

АЕЦ “Козлодуй” е
произвела за първите три
месеца 4 701 852 мегават-
часа електроенергия, кое-
то е с 3,3% повече от съ-
щия период на 2019 г. То-
ва е заради стабилната
работа на V и VI блок на
104% и липса на регистри-
рани отклонения от плано-
вия график на електро-
производство.
Съотношението между

продажбите в регулирана-
та и нерегулираната част
на пазара е 30,6% към
69,4%. За бита и за мал-
кия бизнес централата е
продала с 51% повече
електроенергия, отколкото
предишната година, защо-
то КЕВР е увеличила кво-
тата є. Атомната централа
е била задължена да оси-
гури тази енергия за дома-
кинствата, което я лишава
от приходи от свободния
пазар. Въпреки това цен-
тралата има с 5 млн. лв.
повече приходи - сравнени
с тримесечието на 2019 г.,
те са 355 млн. лв. Печал-
бата обаче е с 1 млн. лв.
по-малка - 126 млн. лв.,
при 127 млн. лв. за първи-
те три месеца на 2019 г.
Съществена роля за ре-

зултата е оказал резкият
спад в предлагането на
дългосрочни продукти в
борсов сегмент централи-

зиран пазар за двустранно
договаряне - 64%, за смет-
ка на драстичен ръст в
търгуваните количества на
краткосрочните часови па-
зари - 307% ръст спрямо
същия период на 2019 г.
Парите на “Козлодуй” в

края на тримесечието са
523 млн. лева.

Националната електри-
ческа компания (НЕК) е
на печалба от 13,76 млн.
лв. за трите месеца на го-
дината. Финансовият є ре-
зултат е подобрен с 86,43
млн. лв., тъй като в първо-
то тримесечие на 2019 г. е
на загуба от 72,76 млн. лв.
Процентът на подобрение-
то е 118,8.
НЕК продължава да из-

пълнява ролята си на об-
ществен доставчик, тоест
да изкупува електроенер-
гия от централите с дъл-
госрочни договори, от веи-
тата, както и от АЕЦ “Коз-
лодуй”, която има опреде-
лена квота да предоставя
ток за регулирания пазар.
Тъй като имаше недостиг
на електроенергия за регу-
лирания пазар, министърът
на енергетиката Теменуж-
ка Петкова възложи със
заповед на ТЕЦ “Марица-
изток 2” да произведе
липсващата енергия. Така
НЕК прави микс от енер-
гии за домакинствата и
малкия бизнес и го прода-
ва по цена, определена от
КЕВР на електроразпреде-
лителните дружества. Раз-
ликата от цените по дого-
ворите и тази, на която
продава, се покрива от
фонд “Сигурност на елек-
троенергийната система”.
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След промените в Зако-
на за енергетиката тази
година обаче

НЕК вече не е
задължена да
изкупува тока на
зелените централи

и на тези с високоефек-
тивно комбинирано произ-
водство с мощност от 1 и
над 1 мегават мощност.
Те продават енергията си
на свободния пазар, след
като миналата година бе-
ше направена поредната
стъпка към либерализа-
цията.
За добрия финансов ре-

зултат значение има и по-
малкото ток, купен от цен-
тралите с дългосрочни до-
говори с преференциални
цени, той е близо с 25%
по-малко.
И през тази година има

ръст на потреблението на
електроенергия на регули-
рания пазар - на домакин-
ствата и малкия бизнес,
той е с 3,7%. Заради по-
малкото вода в язовирите
компанията е продала на
свободния пазар 48,7%
по-малко електроенергия,
и то най-вече за да изпъл-
ни задълженията си към
Европейската комисия да
осигурява ликвидност на
борсата.
На електроснабдителни-

те дружества, тоест за би-
та и малкия бизнес, тя е
продала електроенергия
за 421,57 млн. лв., което е
с 29,7% повече от триме-
сечието на 2019 г. Общо
приходите є са 694,8 млн.
лв.
Въпреки положителния

финансов резултат компа-
нията продължава да ра-
боти в условията на отри-
цателен нетен оборотен
капитал и влошен паричен
поток, гласи последното
изречение на анализа.
Към 31 март 2020 г. отри-
цателният нетен оборотен
капитал е над 965 млн. лв.
И това продължава да е

така, тъй като държавата
възложи на НЕК със за-
кон за години напред да
изкупува тока по договори
с преференциални цени,
които са високи, и да го
продава на регулирания
пазар на много по-ниски
цени, без да получава
компенсации. Ситуацията
се промени едва след съ-
здаването на фонд “Сигур-
ност на електроенергийна-
та система”, който покри-
ва разликите. За трите
месеца той е платил на
НЕК 194,6 млн. лв. Но ми-
лионите, натрупани за де-
сетилетие, продължават
да дърпат компанията на-
зад.

И Електроенергийният
системен оператор
(ЕСО), който управлява
електроенергийната сис-
тема на държавата, при-
ключва първите 3 месеца
на годината на печалба от
27,82 млн. лв. - увеличе-
ние с над 18 млн. лв.
Всъщност компанията от-
чита малко по-голяма пе-
чалба за тримесечието,
отколкото е била за цяла-
та минала година - 27,086
млн. лева.
Сред основанията за те-

зи финансови резултати
се посочват ценовите и
регулаторни решения на
КЕВР, промените в енер-
гийния закон, който за-
дължава от 1 юли 2019 г.
енергията за покриване
на технологичните разхо-
ди за мрежата да се купу-
ва от борсата. Оттам се
реализира малка печалба.
Дружеството обаче посоч-
ва, че ЕК (по делото
“БЕХ-Енергетика”) не є
позволява да купува ток
от платформата “ден на-
пред”. Компанията не мо-
же да ползва продукти на
борсата на седмична, ме-
сечна, тримесечна и годи-
шна база. При невъзмож-
ност в дългосрочен план
да се прогнозират колеба-
нията в товара на систе-
мата, а оттам и колко ток
е нужно да се купи за по-
криване на технологични-
те разходи това води до
разходи в значителен раз-
мер.
От дружеството посоч-

ват още, че при износ на
електроенергия вече не
се плащат цени за достъп
и пренос, което също на-
малява приходите.
Газовият оператор

“Булгартрансгаз” е на
печалба за трите месеца
от 56,39 млн. лв. при 37,45
млн. за същия период на
2019 г. Дружеството е за-
писало и неразпределена
печалба от 215,54 млн. лв.
при 159 млн. за тримесе-
чието на миналата година.

Приходите му от
дейността са
115 млн. лв. От тях
74,4 млн. лв. са от
пренос на газ за
трети страни

и 29,37 млн. за пренос в
националната газопренос-
на мрежа. Парите на ком-
панията по разплащател-
ни сметки са 172,38 млн.
лв.
Записани са и аванси за

придобиване на активи от
“Булгартрансгаз” по дого-
вори за изграждането на
“Балкански поток”, на дру-
ги газопроводи, за оптич-

ни кабели и изграждане и
ремонти на автоматични
газорегулиращи станции в
размер на 462 млн. лв.
Всъщност това са заеми
от 4 банки, които компа-
нията взе.
Мини “Марица-изток”

са с положителен резул-
тат за тримесечието, но
печалбата от 7,57 млн. лв.
е с 9,68 млн. по-малко от-
преди година. Приходите
на мините са намалели от
продажба на въглища с
20%, което в немалка сте-
пен се дължи на намале-
ното производство на ток
на ТЕЦ “Марица-изток 2”.
Най-голямата въглищна

централа - държавната
ТЕЦ “Марица-изток 2”,
регистрира загуба преди
данъци в размер на 63,95
млн. лв. при 33,67 млн. лв.
миналата година. От мо-
мента, в който се вдигнаха
цените на квотите въгле-
родни емисии, тя е про-
блемното дружество на
Българския енергиен хол-
динг. Разходите за въгле-
родни емисии за първото
тримесечие са 57,47 млн.
лв., които са с 23 млн.,
или с 29,34% по-ниски в
сравнение с харча за три-
месечието на 2019 г. За
сравнение вложените въ-
глища за производство
струват 39,98 млн. лв.,
което е с 19,66 млн. лв.
по-малко от предишната
година заради по-ниското
производство.
От финансовия анализ

става ясно, че БЕХ е кон-
солидирал заемите, които
е отпускал на дъщерното
си дружество, и на 9 март
е вписано увеличение на
капитала на ТЕЦ “Марица-
изток 2” с 597,95 млн. лв.
Това беше и спасителното
решение централата да
продължи да съществува
и да работи.
В анализа е написано

още, че действащият па-
зарен механизъм създава
условия за неравнопоста-
веност между отделните
производители на елек-
трическа енергия, които
въпреки въвеждането на
ефективен борсов пазар
не могат да бъдат преодо-
лени без промяна в общия
пазарен модел и създава-
не на механизми за ком-
пенсиране.

Настоява се за
актуализиране на
действащата
енергийна
нормативна рамка
Самият холдинг отчита

за първото тримесечие на
2020 г. увеличение в раз-
мера на печалбата преди

данъци от 9,026 млн. лв.,
което е 717,5% повече
спрямо 31 март 2019 г.
Междинният отчет е само
за приходите и разходите
и дейността на самия хол-
динг, а не консолидиран
на дружествата в него.
Освен това дивидентите
от дъщерните компании
ще бъдат отчетени през
второто тримесечие.
Как ще се отрази на

енергийните компании
свиването на производ-
ството в следващите три
месеца – април, май, че и
юни, ще стане ясно с ре-
зултатите от второто три-
месечие. При всички слу-
чаи предстои наваксване,
още повече че пазарът
на електроенергия започ-
на да се възстановява.
Може би тази година

ще се присъединим и към
европейските пазари “ден
напред” , което ще укроти
динамиката на цените на
българската борса.
Но не само това са пре-

пятствията. Предстоят по-
редните стъпки в либера-

лизацията на пазара, кои-
то ще доведат до разме-
стване на пластовете.
Задават се решения по

зелената сделка и голе-
мия преход от кафява
към зелена енергия. Това
отново ще постави на ма-
сата големия въпрос за
въглищните ни централи.
Предстои да се за-

вършват големи газови
проекти - “Балкански по-
ток” и интерконекторът с
Гърция, задава се строи-
телство на газова връзка
със Сърбия. От рисунка
на премиера Бойко Бори-
сов, рамкирана от бив-
шия шеф на Европейска-
та комисия Жан-Клод
Юнкер, газовият хъб
“Балкан” започна да ста-
ва реалност.
И макар коронавирусът

да забави с няколко ме-
сеца АЕЦ “Белене”, дър-
жавата чака инвестито-
рите за проекта. Пореден
факт, който очертава ед-
на много интересна годи-
на за българската енер-
гетика.

с характер

Тецовете в
комплекса

“Марица-из-
ток” натовар-
ваха мощно-
стите си, за
да осигурят

ток на хората,
докато са в
изолация.
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МАРИЯНА БОЙКОВА

- Г-жо Петкова, оказва
се, че и в пандемия, кога-
то се смяташе, че проек-
тът “Белене” се забавя, 3
компании направиха кон-
сорциуми за строител-
ството. Така ли излезе?
- Да. По процедурата за

АЕЦ “Белене” за избор на
стратегически инвеститор
се наложи да бъдат забаве-
ни някои процеси заради
ограниченията на пътува-
нията, свързани с панде-
мията от COVID-19. Етапът,
до който е достигнала про-
цедурата, е предоставяне
на достъп до информацион-
ната зала по проекта, си-
туирана в “Национална
електрическа компания”.
Тази информация е необхо-
дима, за да подготвят окон-
чателните си оферти. Тъй
като в този случай се из-
исква физически достъп до
материалите, ограничения-
та за пътуване, наложени
от различните държави, за-
бавят процедурата.
- Проведохте ли теле-

конферентен разговор с
компаниите, които са в
кратката листа за “Беле-
не”?
- Да, през изминалата

седмица проведохме такъв
разговор с всички участни-
ци от листата. Целта беше
да ги запознаем с панде-
мичната обстановка в Бъл-
гария и с мерките, които са
в сила. Поискахме инфор-
мация кога всяка от тези
компании би могла да при-
съства в България и да по-
лучи достъп до информа-
ционната зала за проекта.
Едва след като бъде осигу-
рен такъв физически до-
стъп, ще започне да тече и
срокът за подаване на об-
вързващите оферти.
- И кога те ще могат да

дойдат?
- Информацията, която

получихме от тях, е доста
разнородна. Във всяка от-
делна държава има различ-
ни ограничителни мерки,
свързани с пътуванията.
Разбрахме се да продъл-
жим да се информираме
взаимно за обстановката.
Обсъдихме и времето, кое-
то ще им е необходимо, за
да подготвят офертите си.
Никакви други детайли не
сме обсъждали, защото
процедурата все още е в
начален етап.
Същинската є част ще за-

почне с изготвянето и пода-
ването на обвързващите
оферти, след което ще
стартират преговорите.
- За това ще се изисква

също време, нали?
- За да се подготви една

такава оферта, е необходи-
мо много време, трябва да
се събере голямо количе-
ство информация както за
проекта, така и за пазара
на електрическа енергия в
България и в региона. Един
от основните ни аргументи
да възобновим проекта АЕЦ
“Белене” е да гарантираме
производството на чиста
енергия не само за Бълга-
рия, но и за целия регион.
В региона единствено Бъл-
гария и Румъния са нетни

Теменужка Петкова, министър на енергетиката:

Големите проекти
изпълняват заради

ни политика при
Цените на тока на борсата сега са ниски и 1 октомври е
добра дата малкият бизнес да излезе на свободния пазар

Това дойде от предого-
варяне на формулата,
която до този момент не
включваше отражението
на пазара. Докато новата
включва и елемента на
спот пазара, което

дава сигурност,
че българските
потребители
плащат
пазарната
цена

на ползвания от тях при-
роден газ.
- 201 млн. лв. са в

сметката на “Булгаргаз”,
а чухме в парламента,
че по-голямата част от
парите са преведени на
клиентите на компания-
та. Колко са върнати?
- През април тази годи-

на бяха направени проме-
ни в Закона за енергети-
ката по повод механизма
за възстановяване на тези
средства. КЕВР имаше ан-
гажимента да изготви но-
ви 8 ценови решения от
август 2019-а до 31 март
2020 г. “Булгаргаз” от своя
страна трябваше да пре-
изчисли сумите, които да
бъдат възстановени на не-
говите клиенти, и да под-
пише споразумение с все-
ки един от 199-те си
клиента.
Към момента са подпи-

сани 196 споразумения и
са възстановени малко
над 195 млн. лв. на клиен-
тите на “Булгаргаз”.
- Въпросът е парите да

стигнат до клиентите на
газоразпределителните
и на топлофикационните
дружества. Ще се кон-
тролира ли това?
- В закона ясно е разпи-

сано по какъв механизъм
топлофикационните и га-
зоразпределителните дру-
жества да направят изчис-
ленията си, в какъв срок и
как да възстановят сред-
ствата на българските по-
требители.
КЕВР до края на октом-

ври ще трябва да направи
проверки на всички отдел-
ни етапи на възстановява-
не на средствата, за да
провери стигнало ли е на-
малението до потребите-
лите.

износители на електричес-
ка енергия. Страната ни
има утвърдени позиции в
това отношение. В крайна
сметка за нас е важно този
проект, ако бъде реализи-
ран, да се случи при много
добри икономически и фи-
нансови параметри
- Със срокове можете

ли да се обвържете?
- Трудно ми е да се анга-

жирам с краен срок. Зависи
кога компаниите ще изпрат-
ят свои представители, кои-
то да работят в информа-
ционната зала.
- Проектната компания

за “Белене” кога ще бъде
структурирана?
- На финалния етап от

процедурата. В случай че
преговорите приключат ус-
пешно и бъде подписано
споразумение с бъдещите
акционери, едва тогава ще
говорим за структурирането
на проектната компания.
- Готови ли сте с оценка

на активите на “Белене”?
- Имаме необходимата

подготовка, ние ще участва-
ме с апорт на активите, а не
с финансови средства.

Разходите, които
са направени през
годините за този
проект, са около
3 млрд. лева,

така че колегите от НЕК
се подготвят за преговор-
ния процес.
- В енергетика в усло-

вия на пандемия не се
чу вайкане от компании-
те. Мълчание и работа и
нито един болен досега.
Как се справиха?
- Секторът се държа из-

ключително адекватно и
стабилно, колегите от дър-
жавната енергетика се от-
несоха много сериозно
към това изпитание. Енер-
гетиката се справи успеш-
но, до този момент не сме
допуснали нито един зара-
зен наш служител с коро-
навирус. Мерките изцяло
съответстват на указания-
та на Националния опера-
тивен щаб. Създадохме
организация, така че, от

една страна, да гаранти-
раме живота и здравето
на нашите служители, а
от друга - енергийната си-
гурност на страната.
В мини “Марица-изток”,

където работят хора от
различни региони - Сли-
вен, Ямбол, Хасково, бе-
ше важно да бъде осигу-
рена адекватна транспорт-
на схема, така че да се
минимизира рискът от
евентуално разпростране-
ние на вируса.
- От прегледа на фи-

нансовите резултати на
компаниите в държавна-
та енергетика за първото
тримесечие става ясно,
че без ТЕЦ “Марица-из-
ток 2”, тя е на плюс.
- И финансовите отчети

за 2019 г. показват, че
държавната енергетика е в
много добра кондиция,
стабилна е финансово.
Българският енергиен хол-
динг на консолидирана ба-
за отчита нетна печалба
от 399 млн. лв., което е
много добър показател.
Остава обаче проблемът с
финансовите резултати на
ТЕЦ “Марица-изток 2”. Но
той се дължи не на рабо-
тата на централата, а в це-
ната на емисиите, които тя
трябва да заплаща.
- В отчетите пише, че

плаща за емисии повече,
отколкото за въглища и
така е от няколко годи-
ни.
- Тези цени непрекъсна-

то растат и това е причина
за негативния резултат на
централата. По отношение
на ТЕЦ “Марица-изток 2”,
както и на въгледобива в
Маришкия басейн ние сме
заявили много ясно своята
позиция.

Централата има
ключово място за
енергийната
сигурност на
страната,

ето защо ние предприема-
ме всички необходими
действия тя да бъде в
адекватно и стабилно съ-
стояние.

Важно е да кажем, че
ТЕЦ “Марица-изток 2” за
2019 г. реализира загуба
от близо 202 млн. лв., а
загубата за 2018 г. беше
над 300 млн. лв. Подобре-
нието в резултата се дъл-
жи основно на това, че
емисиите бяха закупени в
периоди, в които цената
им беше по-ниска. Разби-
ра се, и участието на ТЕЦ
“Марица-изток 2” на регу-
лирания пазар също оказа
благоприятно влияние.
- Как се преговаря с

“Газпром” за промяна
на формулата и за нама-
ляване на цената на га-
за?
- С аргументи, с

партньорски отношения,
в диалог, това е начинът
за успешни преговори с
всеки един партньор.
Всичко започна от спора-
зумението, което Евро-
пейската комисия подпи-
са през 2018 г. с “Газп-
ром” по антимонополното
дело, което тя водеше. В
резултат на това руската
компания пое правнооб-
вързващи ангажименти,
които включват възмож-
ността да бъдат водени
преговори за цената на
природния газ за 8 дър-
жави-членки на ЕС, в то-
ва число и България. В
него много ясно са запи-
сани условията, при кои-
то може да се тръгне към
предоговаряне на цената.
Колегите от “Булгаргаз”

в продължение на няколко
месеца правиха монито-
ринг налице ли са условия
за стартиране на прегово-
ри. Когато този момент
дойде, на 5 август 2019 г.
“Булгаргаз” депозира пис-
мо до “Газпром” с искане
разговорите за намалява-
не на цената на природ-
ния газ за българския па-
зар да започнат. Крайният
резултат е изключително
добър.

безпрецедентно
намаление на
цената на
природния газ за
българския пазар
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в енергетиката се
последователната

- Тези дни си мислех,
че вие наследихте в
мандатите си обречени
проекти - АЕЦ “Белене”,
спиране на “Южен по-
ток” и опасността да бъ-
де заобиколена Бълга-
рия от газовите потоци,
интерконекторната връз-
ка с Гърция. Как стана
така, че започна реали-
зацията им?
- Да, тези проекти са

много важни и е ясно, че
няма как да тръгнат от са-
мо себе си. Всичко това е
резултат от усилията през
годините, последователна-
та и открита позиция на
българското правителство,
подкрепата на Народното
събрание и при стриктно
спазване на правилата на
националното и европей-
ското законодателство.
Интерконекторът с Гърция
беше отписан, а се строи,
“Балкански поток” се
строи, за “Белене” вече
процедурата за избор на
стратегически инвеститор
е в ход.
- В пандемията натру-

паха ли се забавяния за
двата газови мегапроек-
та?
- Пандемията наложи

реорганизация в работата
по тези два важни инфра-
структурни проекта в
областта на природния
газ.
- При този тотален кон-

трол по строителството
на двата газопровода по
въздух и по земя едва
ли някой е неглижирал
работата си.
- Нито за миг не е спи-

рано, работи се на пълни
обороти. Надявам се да се
навакса това закъснение
от времето на карантина-
та и всичко, което сме по-
ели като ангажименти в
рамките на договорите, да
бъде изпълнено.
- Ще се спазят ли сро-

ковете и фирмите, които
са резервирали капаци-
тет по “Балкански по-
ток” и по газовата връз-
ка с Гърция, да започнат
да пренасят газ?
- Ще направим всичко

възможно да наваксаме
закъснението, каквото за-
виси от нас, ще бъде на-
правено, както и от компа-

ниите изпълнители. Интер-
конекторът Гърция - Бъл-
гария се строи от гръцка
компания, фирмата,
производител на тръбите,
също е гръцка.
- Парите са български,

нали?
- Българското правител-

ство осигури 110 млн.
евро държавна гаранция
за този проект, в резултат
на това успяхме да полу-
чим заем при много добри
условия от Европейската
инвестиционна банка. Но
всичко зависи от темпове-
те, с които фирмите из-
пълнители могат да се
справят.
Ние сме заявили амби-

цията си максимално бър-
зо да влезем в сроковете,
които са свързани с други-
те проекти - интерконекто-
рът Гърция - България да
може да се свърже с
Трансадриатическия газо-
провод (ТАП) и да получа-

ваме газ от Каспийския
регион.
- Какви бяха сроковете

за двата газопровода?
- Амбицията ни беше до

края на годината да сме
готови с линейната инфра-
структура на газовата
връзка Гърция-България, а
според договора срокът е
18 месеца, тоест април
2021 г.

Целта ни е да
го завършим
предсрочно
След пандемията се

опитваме да създадем
максимално ускорена
реорганизация на работа-
та.
- А сроковете за “Бал-

кански поток”?
- Работи се на пълни

обороти, надявам се до
края на годината да има-
ме добри новини.
- Парламентът спешно

и бързо тръгна към ли-

берализацията на паза-
ра на електроенергия.
300 000 малки фирми ще
отидат от 1 октомври на
свободния пазар, това
не крие ли рискове?
- Пълната либерализа-

ция на пазара на елек-
троенергия трябваше да е
факт много отдавна. По
една или друга причина
това не се е случило. Това
налага с по-бързи темпове
да вървим към нея. По-
следните промени в Зако-
на за енергетиката

предвиждат от
1 октомври
небитовите
потребители, които
са на регулирания
пазар, да излязат
на свободния
Това не е наш каприз,

налага го европейска ди-
ректива, съгласно която
от 1 януари 2021 г. за-

дължително тези стопан-
ски субекти трябва да са
на свободния пазар. Ние
искаме този процес да
протече плавно и смята-
ме, че това е удачно да
се случи не през януари,
в средата на зимата, а
през октомври, за да мо-
гат фирмите да имат вре-
ме.
В промените в закона е

записано ясно, че трябва
да се създаде необходи-
мата информационна сре-
да, за да могат потреби-
телите да получат най-
пълната и коректна ин-
формация. Това е една
задължителна стъпка,
която трябва да бъде из-
вървяна. Либерализация-
та е процес, който ще до-
веде до засилване на
конкуренцията и до по-
добри условия за потре-
бителите.

(Продължава
на 6-а стр.)

спазване на правилатаспазване на правилатаспазване на правилатаспазване на правилатаспазване на правилатаспазване на правилатаспазване на правилатаспазване на правилатаспазване на правилата
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(Продължение
от 5-а стр.)
- Министерството има

ангажимент по директи-
ва да организира инфор-
мационна кампания. Ще
я направите ли?
- Ще направим информа-

ционна кампания, ще за-
познаем всички заинтере-
совани страни с този про-
цес, който е важен и е
единствено и само в инте-
рес на потребителите. Ние
ще я организираме, за да
могат потребителите да
получат пълната информа-
ция, да можем да отгово-
рим на всички въпроси.
Имаше период от време, в
който много от тези малки
фирми отидоха на свобод-
ния пазар, а след това се
върнаха на регулирания. В
момента цената на елек-
троенергията на свобод-
ния пазар е по-ниска от
тази на регулирания, така
че това е допълнителен
стимул и добра възмож-
ност да се пристъпи към
излизане на свободния
пазар.
- Ненадейна промяна

се появи в закона меж-
ду двете четения - за
пълна либерализация на
пазара на електроенер-
гия на едро от 1 юли
2021 г. Вие я презенти-
рахте и казахте, че е
важна. Защо?
- Знаете, че в момента

текат важни разговори с
Европейската комисия за
нотифицирания от наша
страна механизъм за ка-
пацитет. В хода на тези
разговори колегите от ЕК
поставиха много ясно ус-
ловията за предоставяне
на капацитет и пазарните
реформи, които трябва да
направим.
Едно от важните изиск-

вания е да бъде либерали-
зиран пазарът на едро. В
момента имаме регулиран
пазар, за който цената на
електроенергията се опре-
деля от КЕВР, тя казва и
какви да са квотите на от-
делните производители на
електрическа енергия за
този пазар. Европейската
директива налага задъл-
жението този избор да
става на пазарен принцип
чрез търгове, в които мо-
гат да участват всички
производители на елек-
трическа енергия.
- А електроенергията,

която произвеждат аме-
риканските централи,
които имат дългосрочни
договори за изкупува-
не? На кого ще я прода-
ват?
- Това е въпрос, който

продължаваме да обсъж-
даме с Европейската ко-
мисия.
- Одобряването на ме-

ханизма за капацитет е
свързано с бъдещето на
тези дългосрочни дого-
вори, нали?
- Механизмът за капаци-

Големите проекти...
енергийната ефективност,
междусистемната свърза-
ност не е достатъчна, ко-
мисията ще има право да
ги коригира.
- Правителството съ-

здаде Консултативен съ-
вет за зелената сделка,
председател е вицепре-
миерът Томислав До-
нчев, заместник сте вие.
Като ви познавам, едва
ли си говорите празни
приказки. Какво се об-
съждаше на първото за-
седание?
- Обсъдихме основните

аспекти на зелената сдел-
ка, информирахме колеги-
те какво сме предприели
като правителство и как
ще работим в рамките на
този съвет.
- В момента действа

енергийната стратегия
от 2012 г. От 2021 г. ще
трябва да влезе в сила
нова. На какъв етап е?
- Тя се подготвя от екип

на министерството и от
дружествата от групата на
БЕХ. Разработването е на
финален етап. Трябваше
да изчакаме, защото има-
ше промени в европейско-
то законодателство по
енергийните директиви. И
те трябваше да намерят
отражение в стратегията.
В нея залагаме цели, кри-
терии, параметри за раз-
витие на енергийния сек-
тор до 2030 г. с хоризонт
2050 г. Скоро ще предста-
вим проекта на енергийна
стратегия в парламента.
- Какъв микс от енер-

гия се вижда през стра-
тегията през 2030 г.?
- Ние не можем съще-

ствено да се различаваме
от общата визия на Евро-
пейския съюз. Предвидено
е повишаване на дела на
ВЕИ в крайното брутно
потребление, присъстват и
въглищните ни централи,
които произвеждат, да
припомня, 46% от елек-
троенергията в страната,
а през зимните месеци -
до 60%. АЕЦ “Козлодуй”
има сериозно място в бъл-
гарската електроенергети-
ка. Акцентирали сме всич-
ки проекти в областта на
природния газ, свързани с
диверсификация на източ-
ниците и маршрутите за
доставка.
- А една втора атомна

централа има ли в нея?
- Предвидено е изгра-

ждане на втора атомна
централа, имайки пред-
вид, че енергията, която
тя произвежда, е чиста и
ще даде възможност Бъл-
гария да отговори в мак-
симална степен на евро-
пейските амбиции за ну-
леви емисии до 2050 г.

Премиерът Бойко Борисов, министърът на енергетиката Теменужка Петкова и турският є
колегаФатих Дьонмез пускат разширението на транзитния газопровод към Турция в участъка
Лозенец-Недялско.

тет е свързан на първо
място с гарантиране на
енергийната сигурност на
държавите членки. Този,
който ние сме нотифици-
рали пред Европейската
комисия, е така наречени-
ят модел на пазарния ме-
ханизъм за капацитет.
Ние

ще стимулираме
централите да
произвеждат
електрическа
енергия,

като основната им цел бъ-
де да гарантират ликвид-
ността на пазара и енер-
гийната сигурност на стра-
ната. Смятаме, че моде-
лът, който ние сме избра-
ли, е най-добрият,
най-подходящият. От една
страна ще имаме ликвид-
ност на пазара на елек-
трическа енергия и рабо-
тещи централи, а от друга
- ще се гарантира енер-
гийната сигурност.
- Ще го постигнете ли?
- Надявам се. Европей-

ските правила, свързани с
механизма за капацитет,
са много ясно разписани и
те предвиждат провежда-
не на търгове за капаци-
тет, в които могат да учас-
тват производители не са-
мо от България, но и от
други държави членки.
Предвижда се механизмът

да действа до 2025 г. и от
него ще могат да се въз-
ползват въглищните цен-
трали.
Трябва да разсеем вся-

какви съмнения по отно-
шение на това, че има
крайна дата, до която да
работят въглищните цен-
трали.
Не, такова лимитиране

на тяхната работа няма.
До 2025 г. те ще могат да
ползват механизма. След
това се счита, че пазарът
ще бъде достатъчно раз-
вит и интеграцията ще бъ-
де пълна, така че всеки
производител ще може да
предлага своята енергия
на свободния пазар и да
покрива разходите си.
- И стигаме до зелена-

та сделка. Четем, че ед-
ни 2 млрд. евро са пред-
видени за България от
фонда за справедлив
преход. За какво ще са
те?
- Аз мисля, че е рано да

се говори дали ще са 2
милиарда. Надяваме се да
бъдат повече. Със сигур-
ност мога да кажа, че
България има много ясна
позиция по тази тема.
Ние сме заявили, че

подкрепяме дългосрочна-
та цел на Европейската
комисия за нулеви емисии
до 2050 г., но в същото
време много ясно сме по-
сочили, че

такъв преход
трябва да бъде
плавен,
справедлив и не
трябва да поставя
под риск
енергийната
сигурност

на държавите членки. От
друга страна, трябва да
гарантира възможност
всяка държава членка да
определя сама енергий-
ния си микс. Това са наши
основни позиции, които
отстояваме последовател-
но. Смятам, че това е
честният подход.
Съгласно европейските

изисквания всяка държава
трябваше да изготви инте-
гриран план “Климат -
енергетика”. Нашият е го-
тов и в него много ясно
сме заявили своите цели,
които са съобразени с те-
зи, поставени в рамките
на ЕС. В плана ясно сме
посочили, че България ще
разчита на базовите си
въглищни централи, тъй
като те са гарант за енер-
гийната ни сигурност.
Европейската комисия

предвижда възможност
през 2023 г. да бъде на-
правена ревизия на тези
планове. Там, където ам-
бицията на държавите
членки за възобновяемите
енергийни източници,





 Въпреки забавянето заради 
извънредното положение проек-
тът за изграждане на АЕЦ „Белене“ 
е пред финал. В следващите дни се 
очаква министърът на енергети-
ката Теменужка Петкова да има 
онлайн разговор с представители-
те на петте компании, от които 
се чакат обвързващи оферти. От 
този разговор ще стане ясно кога 
да чакаме предложенията.

Руснаци, американци и французи се сдружиха

АЕЦ „Белене“ пред финал

Условията на България към инвеститорите
Да няма държавно финансиране
Без държавни гаранции
Без договори за дългосрочно изкупуване на електроенергията
Държавен дял на досегашните си инвестиции, които се оценяват на 3 млрд. лв. Той 
може да е от 15 до 34% 
Пределна цена на изграждането на централата от 10 млрд. евро
Срок на строителството – 10 години от подписването на акционерното споразу-
мение

Кандидатите

Хронология
1981 г. Министерският съвет утвърждава площадка за изграждане на втора атомна електроцентрала в 
България на р. Дунав, източно от Белене.
1990 г. Министерският съвет разпорежда ограничаване строителството на централата и през 1991 г. се 
спира изграждането на АЕЦ „Белене“. Оборудването е доставено в България.
2004 г. Министерският съвет взема принципно решение за изграждане на АЕЦ „Белене“ след затваряне на 
малките блокове в АЕЦ „Козлодуй“, През 2005 г. определя проекта за обект с национално значение и взема 
решение за изграждане на ядрена централа в Белене с два блока с общо 2000 мегавата мощност.
29 ноември 2006 г. НЕК подписва споразумение с избрания изпълнител „Атомстройекспорт" за бъдещ договор за 
инженеринг, доставка и строителство на АЕЦ „Белене“. 
2011 г. „Атомстройекспорт“ завежда арбитражно дело в Париж срещу НЕК за 54 млн. лв. неплатено оборудване. 
НЕК внесе контраиск в Женева за 63 млн. евро. Руснаците внесоха допълнителен иск и вдигнаха претенциите си 
до 1 млрд. евро.
Март 2012 г. Първо правителството, а след това и парламентът вземат решение за спиране на АЕЦ „Белене“. 
14 юни 2016 г. Арбитражът в Женева задължи НЕК да плати на руската компания цената на произведеното 
оборудване.
6 декември 2016 г. НЕК се разплати с руснаците и получи оборудването.
7 юни 2018 г. Парламентът размрази проекта АЕЦ „Белене“ и възложи да се търси стратегически инвеститор.
20 август 2019 г. 13 компании заявиха желание да участват в конкурса за строежа на АЕЦ „Белене”.
19 декември 2019 г. Пет компании са класирани в късата листа за стратегически инвеститор в АЕЦ „Белене“.

СНИМКA: РАЛИЦА ГОСПОДИНОВА, В. „ДУНАВСКИ НОВИНИ“ 

Всъщност те ще са три, след като 
„Дженерал Електрик“, „Росатом“ и 
„Фраматом“ се обединиха в консор-
циум. Другите двама кандидати са 
Китайската национална ядрена 
корпорация (CNNC) и Корейската 
хидро ядрена корпорация.
 Индикативният срок за избор на 
стратегически инвеститор за 
втората атомна централа у нас 
беше до края на годината, но с 

 Държавната ядрена корпорация 
“Росатом” строи блокове във фин-
ландската АЕЦ “Ханхикиви – 1”, 
срокът за въвеждане в експлоата-
ция е 2024 г. Миналата година за-
почна строителството на унгар-
ската “Пакш 2”, пак тогава русна-
ците заявиха, че ще участват в 
конкурса за изграждане на нов блок 
в чешката АЕЦ “Дуковани”. Руската 
корпорация е с капитализация от 
38 млрд. долара, строи 36 реактора 
за 130 млрд. долара. Нейна собстве-
ност са 40 реактора.

 Китайската CNNC участва във 
финансирането на АЕЦ “Хинкли 
пойнт” във Великобритания, 
държи 33,5% от компанията, оста-
налите са на френската EDF, но не е 
строила в границите на ЕС. CNNC е 
с капитализация от 88 млрд. 
долара, строи 18 блока за около 100 
млрд. долара. Собственост на ки-
тайската корпорация са 30 реак-
тора, включително и строени от 
руснаците в АЕЦ „Тянван”.

 Корейската хидро ядрена корпо-
рация е най-голямата електрое-
нергийна компания в Южна Корея, 
която прави 31,5% от тока в стра-
ната. Дъщерна е на Корейската 
електроенергийна корпорация, в 
която акционери са Корейската 
финансова корпорация, корейското 
правителство, националната пен-
сионна служба, има и миноритарни 
акционери.

 Френската „Фраматом“ има ин-
терес да произведе системите за 
сигурност на централата, елек-
трическото оборудване. 75% от 
акциите са на френската държав-
на компания EDF и притежава ак-
тивите на "Арева" за проектиране 
и изработване на системи и ком-
поненти, производство на ядрено 
гориво и дейности по поддръжка и 
удължаване на живота на АЕЦ. 

 „Дженерал Електрик“ има инте-
рес да произведе турбините, 
които са значителна част от обо-
рудването, като осигури финанси-
рането на доставките. 

пандемията от коронавирус 
вероятно той ще се удължи. 
Срокът за обвързващи оферти 
първоначалто бе май 2020 г., но 
сега ще започне да тече от 
датата, на която ще бъде 
осигурен физически достъп на 
кандидатите до информационна-
та зала за проекта. След това те 
ще имат 3 месеца да подготвят 
предложенията си. 
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На територията на об-
щина Козлодуй работи
единствената атомна
електроцентрала в Бъл-
гария, която е стратеги-
чески обект за енергий-
ната сигурност на стра-
ната. Голяма част от на-
селението на общината
работи в атомната цен-
трала и във външните
организации, които я
обслужват. Така че за-
щитата от заразяване с
COVID-19 е приоритет
както за ръководството
на централата, така и за
местната власт.
На площадката на АЕЦ

“Козлодуй” всеки ден са
заети над 4000 души.
В края на месец май

приключи плановият годи-
шен ремонт на V енерго-
блок, в който участваха
допълнително над 2000
служители от външни ре-
монтни фирми.

Така че в разгара
на пандемията
трябваше всички те
да бъдат опазени
Защото ако се разболе-

ят хора в смените, няма
кой да ги замени. По тази
причина за атомните цен-
трали в САЩ например се
коментираха мерки, че
операторите ще живеят
на територията на цен-
тралите. У нас до такива
решения не се стигна.
Персоналът в АЕЦ “Коз-

лодуй” е лицензиран и
ако някой се разболее, не
можеш да го смениш с
друг от администрацията,
казва шефът на централа-
та Наско Михов. Не е ка-
то шивашки цех да го за-
твориш, централата не
може да спре.
Ако се наложи каранти-

на на служителите, те не
могат да бъдат заменени
лесно, тъй като дейността
е специфична, а подготов-
ката за самостоятелна
работа на ядрените опе-
ратори е процес, който

4000 души всеки ден в АЕЦ
“Козлодуй”,
от коронавируса
2000 специалисти от
външни фирми са влезли за
плановия ремонт на V блок
продължава няколко го-
дини, казва Михов.
Затова са осигурени то-

нове дезинфектанти и
предпазни средства, де-
сетки мерки са въведени,
за да бъде опазен екипът.
Въпреки че на други ме-

ста мерките срещу коро-
навируса се омекотиха, в
“Козлодуй” през септем-
ври предстои планов го-
дишен ремонт и на VI
блок. И отново струпване
на външни хора по време
на ремонта.
За да бъде избегнат ри-

скът за нормалното
производство на елек-
троенергия, от изключи-
телна важност е да не бъ-
де допуснато разпростра-
нение на вируса сред ра-
ботещите и техните се-
мейства.

Затова епидемичната
обстановка в региона ак-
тивно се контролира с об-
щите усилия на всички ин-
ституции, допълнително се
вземат засилени мерки за
справяне със ситуацията.
В АЕЦ “Козлодуй” се

прилагат всички необходи-
ми действия за осигурява-
не на стабилни и надежд-
ни енергийни доставки за
потребителите в страната.
Още с появата на пър-

вите съобщения за зара-
зени с COVID-19 в света

официалната информация
за развитието на епиде-
мията бе обект на пови-
шено внимание от страна
на ръководството на атом-
ната централа.
Предприети са широк

кръг мерки, насочени към
опазване на здравето на
работещите и обезпечава-
не на безопасната ек-
сплоатация на ядрените
мощности.

АЕЦ “Козлодуй” е
една от първите
атомни централи,
която разработи и
въведе авариен
план за действие
при пандемия
Аварийният план за ра-

бота в извънредна епиде-
мична обстановка е съгла-
суван с министъра на
енергетиката и министъра
на здравеопазването, как-
то и с председателя на
Агенцията за ядрено регу-
лиране.
Създадената организа-

ция за превенция от зара-
зяване с COVID-19 е в съ-
ответствие с нормативни-
те изисквания на Закона
за мерките и действията
по време на извънредно
положение, разпорежда-
нията на всички нацио-
нални институции и ука-

занията на
Национал-
ния опера-
тивен щаб.
Старти-

рани бяха
редица
превантив-
ни дей-
ствия, кои-
то в хода
на разви-
тие на си-
туацията
бяха до-
пълвани и
разширя-
вани.
За всич-

ки работе-
щи бяха
осигурени
лични за-
щитни
средства -
предпазни
маски и
ръкавици,
които за-

Наско Михов, изпълнителен директор на АЕЦ “Козлодуй”

дължително се използват
по време на работа. С
цел ограничаване на кон-
тактите и осигуряване на
социална дистанция бяха
направени промени в ор-
ганизацията на работното
време и на сменния, и на
редовния персонал.

Допускането
до работните
места се
извършва след
контрол на
телесната
температура чрез
термовизионни
камери,

монтирани на главните
портали, и с помощта на
инфрачервени термоме-
три, разпределени по зве-
на.
Драстично строги мерки

за безопасност и хигиена
се прилагат в столовете,
където се хранят работе-
щите. На масите може да
сяда само по един човек,

забранено е използване
на мобилни телефони,
предлага се само пакети-
рана храна, преминала
термична обработка, из-
ползват се еднократни
прибори, непрекъснато се
дезинфекцират всички по-
върхности.
Прекратено и към мо-

мента е използването на
автобусен транспорт до
АЕЦ “Козлодуй”.
В работните и санитар-

ните помещения няколко
пъти дневно се провежда
прецизна дезинфекция и
се поддържа постоянна
висока хигиена.
Информация за пред-

приетите действия и за
въведените ограничения
се разпространява редов-
но до служителите на
компанията и външните
организации на площад-
ката по всички канали за
комуникация - интранет
страницата на централа-
та, системата от елек-
тронни дисплеи и др.

опазиха гиопазиха гиопазиха гиопазиха гиопазиха гиопазиха гиопазиха гиопазиха гиопазиха ги
до единдо единдо единдо единдо единдо единдо единдо единдо един

Атомната централа подкрепи
с дарения лечебни заведения
Пандемията от COVID-19 стана по-

вод АЕЦ “Козлодуй” за пореден път
да подпомогне финансово здравео-
пазването както на регионално, така
и на национално ниво.
На МБАЛ “Св. Иван Рилски” - Коз-

лодуй, централата дари 100 000 лева.
Допълнително на болницата в атом-
ния град бяха предоставени спирт,
дезинфекционни материали и лични
защитни средства.
Наред с това сред персонала на

дружеството е имало акция за наби-
ране на средства за купуване на апа-
ратура за диагностика и контрол на
лечението на коронавируса.
Работещите в централата събраха

24 190 лв.

За осигуряване на апаратура за
диагностика и лечение на пациенти,
заразени с коронавируса, на Военно-
медицинската академия са предоста-
вени 800 000 лв., а на УМБАЛ “Алек-
сандровска” ЕАД (София) – 100 000
лв.
В началото на юни още 50 000 лв.

е дарила централата за закупуване
на апаратура за операционни зали на
Александровска болница.
“Н. И. Пирогов” получи от “Козло-

дуй” 100 000 лева за мобилна диги-
тална рентгенова система.
На МБАЛББ “Св. София” са дарени

15 000 лв. за осигуряване на респи-
раторни апарати и консумативи за
тях.
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Рекордно количество
електроенергия за целия
период на работа на V и
VI блок произведе АЕЦ
“Козлодуй” през 2019 г. С
16 555 288 мегаватчаса тя
обезпечи 37,5% от нацио-
налното електропроизвод-
ство за годината. Ядрени-
те енергийни блокове ра-
ботиха с оптимално нато-
варване, минимални не-
планови престои и без
събития с въздействие
върху безопасността и
околната среда.
От 1974 г., когато през

юли започва експлоата-
цията на първи блок, до
края на 2019 г. АЕЦ “Коз-
лодуй” е произвела общо
634 064 453 мегаватчаса
електроенергия.
През 2019 г. централата

е предоставила 15,5% от
нетното си производство
по регулирани цени, а
останалата част е реали-
зирана успешно на сво-
бодния пазар, където дру-
жеството запазва водеща-
та си позиция на основен
и сигурен доставчик на
електроенергия.
Основният обем от го-

дишната ремонтна програ-
ма се реализира по време
на престоите на блоковете
за планов годишен ремонт
и презареждане.
През 2019 г. плановият

годишен ремонт на V блок
продължи 40 дни, като в
този период е изпълнена
и реконструкция на цилин-
дър високо налягане на
турбогенератора.

Ремонтът на
VI блок е
извършен за 32
календарни дни -
рекордно кратко
време

в експлоатационната исто-
рия на двата блока.
Успоредно с необходи-

През 2019–а произведе
рекордно много ток за
цялата история на V - VI блок

от Агенцията за ядрено
регулиране лицензия за
експлоатация на VI блок
за следващите 10 г. Ли-
цензията за експлоатация
на V блок бе подновена
през 2017 г. за същия пе-
риод. По закон това е
максималният срок, за
който се издава този доку-
мент, след което се канди-
датства за подновяване на
лицензиите.
АЕЦ “Козлодуй” приклю-

чи 2019 г. в стабилно фи-
нансово състояние и с от-
лични финансови показа-
тели.

Приходите от
дейността
достигнаха
рекорден размер от
1,328 млрд. лв.,

с 210 млн. лв. повече в
сравнение с предходната
година. Ръстът се дължи
на увеличените пазарни
продажби на електрое-
нергия и повишените бор-
сови цени.
Разходите за оператив-

ната дейност са 969 млн.
лева.
По-висок е размерът на

разходите за вноски във
фондовете “Извеждане от
експлоатация на ядрени
съоръжения”, “Радиоак-
тивни отпадъци” и “Сигур-
ност на електроенергийна-
та система”, които се фор-

мират като процент от
приходите от продажба на
еленергия.
От средата на 2019 г.

влезе в сила ново норма-
тивно задължение, съглас-
но което дружеството на-
числи 17 млн. лв. разходи
за плащане на цена за до-
стъп до преносната мрежа
върху цялото отчетено
нетно производство.
Начислени са 40,8 млн.

лв. разходи за провизия за
задължение за извозване
на отработено ядрено го-
риво от реактори тип
ВВЕР-1000, за технологич-
но съхранение и преработ-
ка, за неосъществен пре-
воз през 2019 г.
Печалбата след данъци

е в размер на 325 млн. лв.,
при отчетена за 2018 г.
164 млн. лв.
Паричните средства на

АЕЦ “Козлодуй” към 31
декември 2019 г. са 396
млн. лв., със 156 млн. лв.
над отчетените в края на
2018 г.
През годината към дър-

жавния и общинския бю-
джет бяха изплатени 529
млн. лв. От тях 137 млн.
лв. са вноски във фондове
ИЕЯС и РАО, 65 млн. лв.
– вноски във фонд СЕС,
данъци и такси – 273 млн.
лв., и вноски в социални и
здравноосигурителни фон-
дове – 54 млн. лв.

В годината, в която централата стана на 45 г., тя направи
рекорд в производството и имаше рекордни приходи и печал-
би.

мите ремонтни дейности в
рамките на плановите го-
дишни ремонти са реали-
зирани редица мерки,
свързани с дългосрочната
експлоатация на двата
блока, с повишаване на
безопасността, с управле-
ние на ресурса на оборуд-
ването, както и мерки за
подобряване на устойчи-
востта при екстремни

външни въздействия. Зa
тяx ca инвecтиpaни 80
млн. лв. coбcтвeни
cpeдcтвa.
През 2019 г. успешно са

приключени дейностите
по Проекта за продължа-
ване на срока на експлоа-
тация на двата блока. То-
зи факт бе отбелязан на 1
октомври с официалното
връчване на подновената

Над 1,3 млрд. лв.
приходи в годината,
когато централата
стана на 45 г.

При дългосрочната експлоатация
на V и VI енергоблок на АЕЦ

“Козлодуй” осигуряването на прием-
ственост е изключителен приоритет.
Централата предприема мерки, за да
бъде съхранен и предаден на следва-
щите поколения ядрени експерти уни-
калният ресурс от експлоатационен
опит и професионални знания.
Непрекъснато се разширяват меха-

низмите за привличане на млади хора
на работа в АЕЦ. Приоритет е и ка-
риерното ориентиране чрез предста-
вяне на предимствата на ядрената
енергетика сред учениците и студен-
тите. За да си осигурят квалифицира-
ни и мотивирани специалисти и за
привличане на таланти в сектора, на-
сърчава се изучаването на STEM нау-
ките (Science, Technology, Engineering,
Mathematics). За определени от цен-
тралата приоритетни специалности се
подкрепя развитието на работещите.
По тези специалности се провежда и
стипендиантска и стажантска програ-
ма.
За да се повиши интересът към тех-

ническите специалности сред младите
хора и за подготовка на необходимите
специалисти, в централата е създаде-
на нова дирекция “Персонал и учеб-

Приоритет е предаването на
уникалния опит на младите

вместни инициативи, свързани с ут-
върждаването на ядрения сектор като
основен инструмент в зелената енер-
гийна политика на България и ЕС, е
определящо за развитието на устой-
чива среда.
Важна е и постоянната комуникация

с експертите в ключови дирекции в
ЕК в областта на енергетиката, инова-
циите, образованието и научните из-
следвания.
АЕЦ “Козлодуй” активно участва в

работните групи на международните
организации, в които членува - Меж-
дународната агенция за атомна енер-
гия, WANO (Световната асоциация на
ядрените оператори), ФОРАТОМ
(Европейския атомен форум) и др.
Партньорството с Агенцията за ядре-
на енергия на ОИСР (Организацията
за икономическо сътрудничество и
развитие), към която предстои Бълга-
рия да се присъедини през 2021 г.,
също има за цел да обедини страни,
заинтересовани от развитието на
ядрената енергия за мирни цели. Ед-
на от четирите приоритетни области
на бъдещо сътрудничество в рамките
на инициативата отново е развитие на
инфраструктурата и образованието за
иновации.

но-тренировъчен
център”. Разширя-
ва се дейността на
съществуващия
Учебно-тренировъ-
чен център, като се
обединява обуче-
нието с останалите
дейности по упра-
вление на човеш-
ките ресурси в цен-
тралата.
Целта е да се по-

виши ефективност-
та и да се постави
фокус върху наби-
рането и подготов-
ката на млади спе-
циалисти. Сред целите на новата ди-
рекция е и да обедини действията на
всички заинтересовани страни - ком-
пании от сектора, образователни и
научноизследователски организации,
ведомства.
Управлението на ядрените знания,

нуждата от висококвалифицирани спе-

циалисти, все по-високите изисквания
към ядрената безопасност налагат из-
граждане на устойчиво експертно
ядрено сътрудничество на европейско
и международно ниво. В този процес
експертизата на АЕЦ “Козлодуй” мо-
же да бъде само от полза.
Сътрудничеството и работата по съ-
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- Г-н Малинов, природ-
ният газ отново е във
фокуса на вниманието в
последните дни, какъв е
ефектът от намалението
на цената върху газовия
пазар у нас?
- Понижението на цена-

та на газа от март насам е
голям успех на правител-
ството, постигнат с помощ-
та на Европейската коми-
сия. Важна роля за пости-
гането му има и засилена-
та диверсификация на из-
точниците и маршрутите,
без която по-ниските цени
не биха били възможни.
“Булгартрансгаз” ЕАД

работи последователно и
създава необходимите ус-
ловия за тази диверсифи-
кация. През миналата го-
дина

бяха повишени
значително
капацитетите за
внос по
интерконектора
България-Румъния

по междусистемната връз-
ка с Гърция - Кулата-Сиде-
рокастро. Вече виждаме и
реалните резултати от ди-
версификацията на източ-
ниците и маршрутите за
внос на газ.
Освен навлизане на но-

ви играчи на пазара и за-
силване на конкуренцията
между доставчиците има-
ме възможност от алтер-
нативни източници да по-
крием повече от 50% от
пиковата консумация в
България, която е в раз-
мер на 16 млн. куб. м на
ден.
Нещо повече, за измина-

лата 2019 г. над 18% от
доставките на газ за Бъл-
гария са от алтернативни
източници. Това е и причи-
ната да е възможно на
платформата на “Газов хъб
Балкан” да се търгува на
цени, които са по-ниски от
определената от КЕВР.
Това носи големи ползи
както за индустрията, така
и за битовите потребители.
- На какъв етап е раз-

витието на “Газов хъб
Балкан” ЕАД?
- Платформата за търго-

вия на “Газов хъб Балкан”
стартира официално през
декември 2019 г. в изпъл-
нение на концепцията за
увеличаване ликвидността
на пазара на природен газ
в България и за реална
диверсификация и либера-
лизация на пазара както в
страната, така и в региона.
Дружеството дава начало-
то на многостранна търго-
вия на организирания бор-
сов пазар на природен газ
с три търговски сегмента –
краткосрочен сегмент
(спот), дългосрочен сег-
мент и брокерска услуга.
Пазарният интерес е на-

лице предвид факта, че
към настоящия момент
дружеството бележи ръст
от близо 80% на регистри-
раните търговци спрямо
януари 2020 г. Положите-

Владимир Малинов, изпълнителен директор на “Булгартрансгаз”:

18% от газа у нас през 2019 г.
“Балкански поток” е един от
най-мащабните проекти в
Европа в последните години
лен ефект има и при цени-
те на търгуваните количе-
ства, като те са устойчиво
по-ниски от регулираната
цена.
- Как се отразиха пан-

демията и извънредното
положение на изпълне-
нието на ключовите
проекти на “Булгар-
трансгаз”?
- В процес на изгражда-

не са два значими обекта
– разширението на газо-
преносната система от
границата с Турция до гра-
ницата със Сърбия, изве-
стно като “Балкански по-
ток”, което включва линей-
на част с обща дължина
474 км и две нови компре-
сорни станции – “Расово” и
“Нова Провадия” и рехаби-
литацията на северния по-
лупръстен на съществува-
щата газопреносна мрежа.
В сътрудничество с
партньорите, които из-
граждат обектите, полага-
ме усилия да минимизира-
ме въздействието на тази
извънредна ситуация и на-
предваме със значителни
темпове.
По отношение на напре-

дъка на “Балкански поток”
към момента на територия-
та на страната е налично
цялото необходимо коли-
чество тръби за обекта.
Общо са доставени във
временните строителни ба-
зи 385,9 км тръби. На при-
станище “Бургас” са доста-
вени още 102 км тръби,
които всеки ден се транс-
портират към временните
бази. Разнесените тръби
по трасето са 332,7 км, от
които са заварени 208,4
км. Целта ни е до края на
годината линейната част
да е завършена и въведе-
на в експлоатация.
- Какво ще донесе

“Балкански поток” на
България?
- Това е един от най-ма-

щабните газови проекти,
който се изгражда в Евро-
па в последните години. С
реализацията на първия
му етап

успяхме да
гарантираме
снабдяването с
природен газ на
България, Гърция и
Македония

след промяната на газови-
те потоци в региона, при
това на по-ниска цена в
сравнение с маршрута
през Украйна, Молдова и
Румъния. С въвеждането
му в експлоатация ще за-
пазим и увеличим ролята

си на надежден партньор
за съседните ни страни и
ще направим поредна
стъпка за утвърждаването
на България като региона-
лен газоразпределителен
център. Проектът се реа-
лизира прозрачно и в съ-
ответствие с европейските
правила в областта на об-
ществените поръчки, еко-
логията и енергетиката.
Искам още веднъж да ак-
центирам върху факта, че
10% от входния капацитет
и 20% от изходния капаци-
тет са свободни за резер-
виране от всички участни-
ци на пазара.
- Какъв е статусът на

проекта за терминал за
втечнен природен газ в
Александруполис, който
беше обявен в началото
на годината?
- За “Булгартрансгаз” то-

ва е ключов проект, който
в синергия с новата меж-
дусистемна връзка Бълга-
рия-Гърция (IGB) ще уве-
личи значително достъпа
на страната и региона до
втечнен природен газ и
конкурентните цени, които
той предлага. На 8 януари
беше подписан предвари-
телен договор за придоби-
ване от “Булгартрансгаз”
ЕАД на 20% дял в компа-
нията “Газтрейд” С.А., коя-
то реализира проекта.
Плаващият терминал за

втечнен природен газ край
Александруполис е с годи-
шен капацитет до 6,1
млрд. куб. м. В края на
март “Газтрейд” С.А. ус-
пешно приключи провеж-
дането на обвързващата
фаза на пазарния тест за
резервиране на капаците-
та и услуги в терминала,
резултатите са изключи-
телно добри. Планира се

търговската
експлоатация на
съоръжението да
стартира в края на
2022 г.

В последните години втеч-
неният природен газ заема
все по-съществен дял от
снабдяването с газ на
страните от ЕС благодаре-
ние на целенасоченото
развитие на приемни тер-
минали в Европа и на тер-
минали за втечняване в
страните производители.
По данни на ЕК през 2019
г. са осъществени рекорд-
ни доставки на 108 млрд.
куб. м втечнен газ в ЕС,
като делът му достига 27%
от общия внос.
- Какво европейско фи-

нансиране очаквате да

получи “Булгартрансгаз”
за интерконектора Бълга-
рия-Сърбия?
- Дружеството е бенефи-

циент по ОП “Иновации и
конкурентоспособност”, ка-
то в края на май 2020 г.
получихме покана за кан-
дидатстване за съфинанси-
ране на разходите за под-
готвителни дейности, нео-
бходими за издаване на
разрешение за строеж. Те
включват актуализиране на
подробния устройствен
план за проекта, израбо-
тване на инвестиционен
проект, извършване на ар-
хеологически проучвания,
придобиване на вещни
права и други. Интерконек-
торът със Сърбия е важен
за енергийната сигурност
на страната, тъй като до-
принася за подобряване на
междусистемната свърза-
ност, дава възможност за
разнообразяване на марш-
рутите на природен газ и
за интегриране на пазари-
те в региона. Затова той е
част и от концепцията за
газоразпределителен цен-
тър. Проектът е включен и
в списъка с проекти от ин-
терес за Европейския съ-
юз, което дава възможност
неговото изграждане да
бъде съфинансирано от Ме-
ханизма за свързване на
Европа. През май 2020 г.
“Булгартрансгаз” ЕАД вече
подаде проектно предло-
жение за съфинансиране
на строителството на ин-
терконектора.
- На какъв етап е раз-

ширението на газохрани-
лището “Чирен”?
- Капацитетът за съхра-

нение на ПГХ “Чирен” е
550 млн. куб. м. През 2016
г. беше стартирано прокар-
ването на допълнителни
добивни сондажи, с които
през 2019 г. увеличихме
капацитета на добив от 3,4

на 3,82 млн. куб. м дневно.
В момента с европейско
съфинансиране реализира-
ме 3-D сеизмично проучва-
не, което е необходимо за
стартиране на проекта за
увеличаване на капацитета
за съхранение до 1 млрд.
куб. м и на добив до 8-10
млн. куб. м дневно. Този
проект е ключов както за
подобряване на сигурност-
та на снабдяването с при-
роден газ, така и за успеш-
ната реализация на газов
хъб “Балкан”. Той ще по-
зволи

превръщането му
в търговско
хранилище

със съществена роля за
развитие на конкуренция-
та и за повишаване на по-
лзите за потребителите на
природен газ в условията
на един интегриран и
взаимносвързан региона-
лен газов пазар. Отчитай-
ки развитието по отноше-
ние на диверсификацията
на източниците, наличие-
то на капацитет на между-
системните връзки и цен-
трализирана платформа
за търговия, без съмнение
ще възникне необходи-
мост от увеличен капаци-
тет за съхранение.
Това важи с особена си-

ла за алтернативните из-
точници на природен газ
като LNG, тъй като нали-
чието на достатъчен капа-
цитет за съхранение оси-
гурява допълнителна гъв-
кавост за покриване на
повишено търсене, свър-
зано със сезонни флуктуа-
ции. Ето защо проектът за
разширяване на хранили-
щето в Чирен е необходи-
ма стъпка, за да продъл-
жи развитието на пазара
с повече конкуренция и
ръст на търгуваните обе-
ми.
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ношения за износ на втеч-
нен природен газ от САЩ.
Целта на конференцията е
да срещне производители
на втечнен природен газ,
търговци, крайни потреби-
тели и всички останали за-
интересовани страни.
Предвижда се да се про-
ведат и двустранни срещи
както между представите-
ли на правителствата на
САЩ и България, така и
между представители на
основните доставчици и
консуматори на природен
газ в региона, оператори
на газопреносни мрежи и
представители на газовата
борса.
Вярвам, че стратегиче-

ското партньорство със
САЩ ще допринесе за
увеличаване на достъпа на
страните от региона до
втечнен природен газ от
американски компании,
което в синергия с увели-
чените капацитети на съ-
ществуващите връзки,
проектите за нови, както и
изграждането на новия
терминал край Алексан-
друполис ще утвърди Бъл-
гария като водещ газораз-
пределителен център и ще
спомогне за установяване-
то на интегриран, конку-
рентен и прозрачен пазар
на природен газ.

беше различен от руския
Очаква се след взимане

на инвестиционно реше-
ние и осигуряване на фи-
насиране

разширението на
“Чирен” да
приключи до
края на 2023 г.
- Кои други проекти са

приоритетни за “Булгар-
трансгаз” ЕАД?
- Осигуряването на до-

стъп до природен газ на
нови общини и региони в
България е сред основни-
те цели на “Булгартранс-
газ” за следващите годи-
ни. Работи се по проекти
за три преносни газопро-
вода с автоматични газо-
регулиращи станции до
Свищов, Панагюрище и
Пирдоп, Банско и Разлог.
Те се реализират с ча-
стично финансиране от
Международен фонд “Коз-
лодуй”. Планирано е от-
клоненията до Свищов,
Панагюрище и Пирдоп да
бъдат въведени в експлоа-
тация до края на 2021 г.,

а тези до Банско и Разлог
– до края на 2023 г.
- Каква ще е ролята на

природния газ за пости-
гането на стратегически-
те цели на Европа в по-
сока декарбонизация?
- Природният газ е ни-

сковъглеродно гориво и
има ключова роля в изпъл-
нението на политиката за
декарбонизация, заменяй-
ки горива с по-високи еми-
сии. С европейската зеле-
на сделка ЕС си поставя
за цел постигане на нетни
нулеви емисии на парнико-
ви газове до 2050 г.

Използването на
природен газ е
необходимо за
осъществяване на
енергийния преход,

а газовата инфраструктура
може значително да улес-
ни и допринесе за широ-
кото въвеждане на водо-
рода като гориво.
- Какви ползи очаква-

те от Стратегическото
партньорство със САЩ?

- Важно е да отбележа,
че партньорството на
“Булгартрансгаз” ЕАД с
американски компании да-
тира отдавна. Някои от
най-мащабните етапи от
модернизацията на ком-
пресорните станции и
мрежата на дружеството
са реализирани с турбини
на Solar Turbines и обо-
рудване на Honeywell, две
от водещите щатски ком-
пании в газовия сектор.
Партньорството със

САЩ и на правителствено
ниво е перспективно и ве-
че дава резултати. През
2019 г. бяха осъществени
първите доставки на втеч-
нен природен газ от САЩ
за България. В края на
януари бях в състава на
българска делегация в
САЩ и участвах в пореди-
ца от срещи със замест-
ник-секретаря по енерге-
тика на САЩ Марк Мене-
зес, с помощник държав-
ния секретар по енергий-
ните въпроси Франсис
Фанън. Имахме разговори

с представители на амери-
канската индустрия за
втечнен природен газ -
сред които ExxonMobil,
Cheniere, NextDecade
LNG, Tellurian LNG,
Sеmpra LNG.
Тази есен в София ще

се проведе и мащабна
конференция под егидата
на премиера Бойко Бори-
сов, фокусирана върху но-
вите възможности, които
втечненият природен газ
предлага за диверсифика-
ция, сигурност и търговия
за България и региона.
Конференцията се органи-
зира от “Булгартрансгаз” и
ще се проведе със съдей-
ствието на посланика на
САЩ в България Нейно
Превъзходителство Херо
Мустафа. Основен спонсор
и съорганизатор ще бъде
LNG Allies, независима ор-
ганизация с нестопанска
цел, фокусирана върху от-
варяне на нови пазари,
разширяване на съществу-
ващите пазари и установя-
ване на стратегически от-

След 7 месеца тежки
преговори между
“Булгаргаз” и “Газп-

ром експорт” България успя
да постигне безпрецедентно
намаление на цената на га-
за на историческата дата 3
март 2020 г.
Руският природен газ за

България поевтиня с 40,3%
със задна дата - от 5 август
миналата година. “Газпром
експорт” възстанови по
сметките на българското
дружество 201 млн. лв.
Новината беше съобщена

на извънреден брифинг су-
тринта на националния ни
празник от премиера Бойко
Борисов. С него бяха и ви-
цепремиерът Томислав До-
нчев, енергийният министър
Теменужка Петкова и из-
пълнителният директор на
“Булгаргаз” Николай Па-
влов.
Че преговорите са били

дълги и с помощта на Евро-
пейската комисия, разказа
тогава министър Петкова.
До този момент страната ни
не бе постигнала споразу-
мение за цената на руския
газ. Затова и промяната е
със задна дата. А и намале-
нието за нас е най-голямо,
сравнено с всички останали
държави.
Борисов видя в намале-

нието и ролята на конкурен-
цията и пазара благодаре-
ние на алтернативните до-
ставки.
“Този половин милиард ку-

бически метра втечнен газ
(внесеният в България през
2019 г.) и двата интерконек-

Преговори с “Газпром” поевтиниха
газа с 40% - 201 млн. лв.
ще бъдат върнати на хората

месеци, както и потребени-
те от дружествата количе-
ства газ.
За парното на тези дру-

жества се връщат 40,172
млн. лв. Тази сума трябва
да се възстанови в сметките
на потребителите за ползва-
ната от тях топлинна енер-
гия през изминалия период.
Всички топлофикации

трябва да направят преиз-
числения и във фактурите
на клиентите до 10 юли. За
потребителите на прогнозен
отчет корекциите ще бъдат
отразени в изравнителните
сметки, а за потребителите
на реален отчет ще стане в
първата получена от тях ме-
сечна фактура. В сметките
изрично ще бъде посочена
точната сума, която ще им
бъде приспадната.
За произведения ток на

топлофикациите се възста-
новяват 33,37 млн. лв.
Потребителите на газ и

парно ще мога да видят су-
мите по сметките си най-ра-
но от август.
За да изчислят топлофи-

кациите колко пари ще
трябва да върнат на дома-
кинствата, КЕВР определи
цените на парното със зад-
на дата от 1 юли 2019 г. Те
ще са средно с 10% по-ни-
ски.
Поевтиняването на газа

продължава. “Булгаргаз”
предложи на КЕВР да поев-
тинее и за юли с 4,13%
спрямо юни и цената му да
е 19,49 лв. за мегаватчас.
Прогнозната цена за август
е 19,29 лв. за мвтч.

Новината запоевтиняванетонаруския газбешесъобщенанаизвънреденбрифингнанационалния
нипразникотпремиераБойкоБорисов.СнегобяхаивицепремиерътТомиславДончев, енергийният
министър Теменужка Петкова и изпълнителният директор на “Булгаргаз” Николай Павлов.

тора изиграха своята роля.
Добре свършена работа.
Диверсификацията и конку-
ренцията показват как па-
дат цените на газа”, заяви
на 3 март министър-предсе-
дателят, като визираше два-
та проекта за газови връзки
със съседните страни - Гър-
ция и Сърбия.
В новия договор с “Газп-

ром” е заложена формула
за изчисляване на цената, в
която по-голяма тежест има
хъбов индекс - котировките
на регионалните борси. До-

сега изчисленията се праве-
ха според движението на
петролните деривати - мазут
и газьол, за 9 месеца назад,
като отражение даваше и
курсът на лева спрямо дола-
ра.
В новата формула остават

петролните деривати и ва-
лутният курс. Освен това
цената на газа вече се
определя на месечна база,
а не както досега - на три-
месечие.
Още тогава “Булгаргаз”

сметна за справедливо да

възстанови средства на
клиентите си и пое ангажи-
мент да го направи.
75,975 млн. лв. отиват при

22 топлофикации за доста-
вената на клиентите топлин-
на енергия през периода от
1 юли 2019 до 31 март 2020
г. и за произведената от тях
електроенергия. Тези сред-
ства ще бъдат върнати и по
сметките на потребителите.
Изчислените суми са фор-

мирани, след като са отче-
тени разликите в цените на
природния газ по отделни



През 2015 г. премиерът Бойко Борисов нарисува газовия хъб  
„Балкан“ пред тогавашния председател на ЕК Жан-Клод 
Юнкер.  Шефът на Еврокомисията сложи импровизираната 
карта в рамка в кабинета си. 5 години по-късно чертежите 
на Борисов вече се превръщат в газови магистрали за 
милиарди.
 
2016 г. Открит е интерконекторът България-Румъния. 
Капацитетът е 1,5 млрд. куб. м. Поради липсата на компре-
сорна станция на румънска територия транспортирането 
на газ можеше да става само към България. На 1 ноември 2019 
г. румънците откриха компресорната станция „Подишор“.

25 май 2019 г. Започна строителството на българо-гръц-
ката връзка. По нея се очаква да се транспортира азерски 
газ и втечнен от терминала край Александруполис. Капаци-
тетът е 3 млрд. куб. м с възможност за увеличение до 5 млрд. 
на година. Инвестицията е 240 млн. евро. 

Октомври 2019 г. Завършени са първите 11 км от газопро-
вода "Балкански поток", който започва от турската граница 
и стига до Сърбия. В момента се изграждаа останалата 
част. „Балкански поток“ се прави от саудитско-италиан-
ския консорциум „Аркад" за 1,102 млрд. долара. Капацитетът 
за пренос е 17,93 млрд. куб. м на година от границата с Турция 
и 13,03 млрд. куб. м към Сърбия. 
Отделно ще се строи газова връзка със Сърбия, който 
трябва да е готов до май 2022 г. Прогнозната стойност е 48 
млн. евро. Дължината на трасето София - Димитровград - 
Ниш е около 170 км, от които на българска територия са 61 
км. Минималният годишен капацитет е 1,8 млрд. куб. м, а 
максималният - 3,2 млрд. Така към 2022 г. България ще бъде 
свързана с газопроводи във всичките си съседи.

4,8 млрд. евро инвестиции за 10 г.

10-годишният план на „Булгартрансгаз" - до 2028 г., предвижда 4,8 млрд. евро 
инвестиции. За периода до 2021 г. те са 943 млн. лв. В него освен вече посочените проекти се 
предвижда интерконектор с Турция, за който още не е взето инвестиционно решение. Капаците-
тът на този допълнителен газопровод е 3 млрд. куб. м на година и ще струва 282 млн. лв. Той може 
да осигури азербайджански и друг газ, както и доставки от съществуващите терминали за 
втечнен газ в Турция. Планиран е за 2022 г.
 
Предвижда се и газопровод от Варна до Оряхово за 1,777 млрд. евро и това е 
най-голямата инвестиция. Записаният срок е 2025 г., капацитетът на входа на тръбата 
при Варна е приблизително 15,75 млрд. куб. м на година, а на изхода към Румъния - 12 млрд. Този 
проект предполага морски газопровод от Русия към България, тоест тръба по трасето на 
спрения “Южен поток”.
 
Има още един огромен проект, който предвижда след 2023 г. да се транспорти-

Газови магистрали за милиарди

рат 20 млрд. куб. м газ на година, а прогнозната инвес-
тиция е 626 млн. евро. Това е участъкът на наша територия на 
газопровода Eastring. Дължи-
ната му е 262 км с нова 
компресорна и газоизмерва-
телна станция. Той е част от 
транспортен коридор през 
Словакия, Унгария, Румъния и 
България. 
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с мощност,
по-голяма от тази на “Козлодуй”
България е сред най-

бедните на водни ресурси
държави в Европа и е на
последно място между
страните на Балканския
полуостров. Разпределе-
нието на водите е нерав-
номерно както по сезони
и години, така и по райони
на територията на страна-
та. В западната и югоза-
падната планинска част
на България, заемащи
около 31% от територията
є, се формира над 53% от
речния отток. Само за 2-3
месеца през пролетта се
оттичат 60-70% от всички
води.
Това прави задачата по

разпределяне на оттока
на водите изключително
важна. НЕК чрез друже-
ството си “Язовири и ка-
скади”

стопанисва 41
язовирни стени,
671 км тунели и
канали и над 500
водохващания
Общият завирен обем

на стопанисваните от
предприятието язовири е
3,5 млрд. куб. м, което е
55% от общия регулиран
обем на водохранилищата
у нас.
Най-големите язовири в

системата на НЕК се ек-
сплоатират според изиск-
ванията за комплексно
оползотворяване на регу-
лираните в тях води - за
водоснабдяване, напоява-
не и производство на ток.
Компанията има реша-

ваща роля за гарантиране
на електроенергийната си-
гурност на държавата. Тя
е най-голям производител
на енергия от ВЕЦ и тър-
говец на ток.
Предприятие “Водное-

лектрически централи”,
също част от НЕК, прите-
жава и експлоатира 30
ВЕЦ и една ПАВЕЦ с об-
ща инсталирана мощност
2737 мегавата в турбинен
режим и 937 мегавата в
помпен. Това е повече от
мощността на двата реак-
тора в АЕЦ “Козлодуй”.
Компанията съчетава

ефективно оползотворява-
нето на водния ресурс и
гарантирането на достав-
ките на електрическа
енергия.
Четири са най-големите

каскади с ключово значе-
ние.

“Баташки водносилов
път” включва вецовете
“Батак”, “Пещера” и “Але-
ко” с обща инсталирана

Компанията стопанисва 41 язовирни стени,
671 км тунели и над 500 водохващания

бързо да активира мощно-
сти и да продаде количе-
ства електроенергия в ча-
сови диапазони с подходя-
щи ценови нива.
На балансиращия пазар

вецовете и ПАВЕЦ са ос-
новен участник със своите
бързоманеврени мощно-
сти и широк обхват на по-
криван диапазон.
Големите водноелектри-

чески централи имат съ-
ществена роля в управле-
нието на електроенергий-
ната система. Те са

основните
регулиращи
мощности
в България
С тях се балансира ра-

ботата на АЕЦ и ТЕЦ, на
променливите товари на
соларните и вятърните
централи, както и на бито-
вите потребители.
Основните им предим-

ства са гъвкавост при
управление на системата
и надеждно овладяване
на пикови колебания на
товара, сигурност и бързи-
на при заместване на ава-
рийно изключили мощно-
сти, първично и вторично
регулиране на напреже-
нието.
С възможността ВЕЦ и

ПАВЕЦ да участват на
всички пазари на елек-
троенергия се реализира
печалба, която се използ-
ва за рехабилитации и но-
во строителство. С това се
гарантира надеждната и
сигурна работа на двата
вида централи.
С развитие на либерали-

зирания пазар ще намаля-
ват ангажиментите към
регулираната част, което
ще даде възможност и за
по-оптимално използване
на ВЕЦ за производство и
на ПАВЕЦ при консумация
и производство.

ПАВЕЦ “Чаира” отвисоко

мощност 254 мегавата. В
нея са и язовирите “Голям
Беглик” и “Широка поля-
на” с общ обем 86 млн.
куб. м и яз. “Батак” - 310
млн. куб. м.
В “Арда” са централите

“Кърджали”, “Студен кла-
денец” и “Ивайловград” с
обща инсталирана мощ-
ност 325 мегавата. Тя е с
три големи язовира. “Кър-
джали” е с общ обем 497
млн. куб. м, “Студен кла-
денец” е с 388 млн. куб. м,
и “Ивайловград” с 157
млн. куб. м.
Каскада “Доспат - Въ-

ча” включва вецовете “Те-
шел”, “Девин”, “Цанков ка-
мък”, “Кричим", “Въча 2” и
“Въча 1” и ПАВЕЦ “Орфей”
с обща инсталирана гене-
раторна мощност 495 ме-
гавата. Мощността на по-
мпения агрегат в ПАВЕЦ
“Орфей” е 45 мегавата. В
нея са четири големи язо-
вира: “Доспат” с общ обем
449 млн. куб. м, “Цанков
камък” - 111 млн. куб. м,
“Въча” - 226 млн. куб. м, и
“Кричим” - 20 млн. куб. м.
Каскада “Белмекен -

Сестримо - Чаира” е с
инсталирана генераторна
мощност 1599 мегавата.
Тя е най-значимият хи-
дроенергиен обект на
България.
Помпената мощност на

четирите хидроагрегата в
ПАВЕЦ “Чаира” и на двата
хидроагрегата в ПАВЕЦ
“Белмекен” е 892 мегава-
та. Каскадата работи ос-
новно с вода от яз. “Бел-

мекен” с общ обем 144
млн. куб. м.
Общият енергиен екви-

валент на обемите в тези
язовири е 2 373 471 мега-
ватчаса.
2019 г. се определя като

суха, заради което и посо-
чените язовири са били с
по-ниски нива. Благодаре-
ние на доброто планиране
и рационално използване
на водния ресурс в нача-
лото на 2020 г. водата в
язовирите бе 70% от об-
щия им обем. За сравне-
ние в началото на 2019 г.
обемът е 60%. В края на
първото тримесечие на та-
зи година язовирите бяха
пълни 76% при 69% за
2019 г.

В началото на
юни обемът на
язовирите е 83%
при 77% за 2019 г.

Годишното производство
на електроенергия в усло-
вията на суха година от
ВЕЦ и ПАВЕЦ на НЕК за
2019 г. е 2 365 584 мега-
ватчаса. За покриване на
потреблението оптимално
се използва ПАВЕЦ, като
с оборотна вода се покри-
ва върховото потребление,
без да се изразходва во-
ден ресурс.
В момента компанията

провежда мащабна реха-
билитация на най-голяма-
та каскада “Белмекен-Се-
стримо-Чаира”. За послед-
но такива ремонти са пра-
вени в периода 2007-2011

г., когато се подменяха
съоръжения в каскада
“Арда”.
С мощностите от водни-

те централи НЕК участва
активно на регулирания,
свободния и балансира-
щия пазар. С произвежда-
ната енергия от ВЕЦ ком-
панията се явява най-го-
лемият производител от
възобновяеми източници у
нас и допринася страната
да изпълни целите за про-
центно участие на зелена
енергия в общото потре-
бление.
С енергия от ВЕЦ НЕК

гарантира на регулирания
пазар сигурността на до-
ставките на крайни снаб-
дители и на домакинства-
та и малкия бизнес.
На свободния пазар

компанията търгува на
всички платформи на бор-
сата. Дружеството може

Вецовете на НЕКВецовете на НЕКВецовете на НЕКВецовете на НЕКВецовете на НЕКВецовете на НЕКВецовете на НЕКВецовете на НЕКВецовете на НЕК

Язовир
“Цанков

камък”



Преходът към  свободния пазар на ток

Свободният пазар на газ

2004 г. беше началото с първата сделка, сключена между АЕЦ „Козлодуй“ и „Юмикор мед“ (сега „Арубис“) за 
директна покупка на електроенергия. След това на свободния пазар излязоха големите фирми, чиито 
обекти бяха присъединени към мрежата високо напрежение. И се премина към двустранни договори между 
централи.
2009 г. Седмичното известяване на търговските графици на фирмите се заменя с дневно известяване в 
работните дни.
2012 г. Въвеждат се балансиращите групи. Дневното известяване на графиците включва и работните дни.
Това е и годината на бума в изграждане на ВЕИ централи, чийто ток се изкупува на преференциални цени и с 
дългосрочни договори. Това заедно с дългосрочните договори за изкупуването на електроенергията на 
двете въглищни централи в Маришкия басейн и на топлофикациите доведе до блокиране на пазара и до 
вкарване на НЕК в спиралата на милиони загуби.
1 октомври 2013 г. На свободния пазар бяха извадени компаниите, присъединени на средно напрежение.  И 
това е втората важна стъпка към свободния пазар за търговия с електроенергия
2014 г. Регистрация и лицензиране на Българската независима енергийна борса. Първоначално е собстве-
ност на БЕХ, а от 15.02.2018 г. неин едноличен собственик е Българска фондова борса. Сделката между двете 
държавни компании беше направена, за да не е зависима енергийната борса от енергетиката.  
Декември 2015 г. Намери се изход от тъй наречения тарифен дефицит в енергетиката, който е над 1 млрд. 
лв. на година.  Беше създадена банката на енергетиката - фондът „Сигурност на електроенергийната 
система“, той заработи през 2016 г. Въведе се и такса „задължения към обществото“ за всеки ползван 
киловатчас. Във фонда правят отчисления енергийните дружества – производители, търговци, оператори, 
5% от приходите им. В него влиза и таксата „задължения към обществото“, както и парите от продадени-
те квоти въглеродни емисии. В първата година в него влизат 355,9 млн. лв.  С  тези пари се покриват 
разликите  за изкупуване на зелена и кафява енергия и цената за регулирания пазар. Това позволи веитата 
поетапно да бъдат задължени за продават на борсата, а разликата да получават от фонда.  
От 2018 г. влязоха в сила измененията в Закона за енергетиката, задължаващи производителите с 
инсталирана мощност над 4 мегавата, предлагащи електроенергия на свободен пазар, да продават 
единствено през платформите на БНЕБ.

През януари 2019 г. бе създадена компанията „Газов хъб Балкан“, собственост на „Булгартрансгаз“. 
Междувременно КЕВР прие програма за освобождаване на природен газ, който „Булгаргаз“ да предоста-
вя на газовата борса. Първият търг бе проведен на 9 декември и така се стартира с либерализация-
та и на пазара на синьо гориво.
На 31 май 2019 г. бе сключена първата сделка за американски втечнен газ от „Булгаргаз“.
От 1 януари 2020 г. беше променена входната точка, от която получаваме руски газ, вместо от Негру 
вода в Румъния, от „Странджа 2“, на границата с Турция. 

В същата година с допълнителни изменения в закона 
бяха задължени да търгуват на борсата и производите-
лите на електроенергия от високоефективно комбини-
рано производство над 4 мегавата.

Така през тази година на свободния пазар се търгуват 62% от електроенергията, а на регулирания – 
за бита и малкия бизнес, 38%.
От май 2019 г.  всички производители от ВЕИ и ВЕКП с инсталирана мощност, по-голяма или равна на 
1 мегават, също бяха задължени да предлагат електроенергията си на борсата. 
Отпадна задължението на търговците на ток да заплащат цени за пренос и достъп до електропре-
носната мрежа за електрическата енергия, предназначени за износ.
На 19.11.2019 г. с включването на България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словения 
стартира втората вълна за присъединяване към единното пазарно обединение „в рамките на деня“ 
посредством платформата Single intraday coupling (SIDC). Осъществено бе пазарно обединение  с 
още 21 европейски страни. Работи се и по включване на България в пазарното обединение „ден 
напред“.  Очаква се това да стане към края 2020 г. Това ще помогне да се уравновесят цените на 
българската борса, които в последните години са динамични.
От февруари 2020 г.  започна обсъждане как да се извадят на пазара малкият бизнес и домакин-
ствата. Първата идея беше  това да са фирми, присъединени към разпределителната мрежа 
на мощност от 30 и повече киловата (около 12% от бизнеса), както и за домакинствата, 
които са присъединени на 50 и повече киловата.
На 17 юни 2020 г. парламентът гласува в зала всички небитови потребители от 1 октом-
ври да са на свободния пазар. Ако не успеят да си намерят търговец, могат да останат 
към досегашния си краен снабдител, но на свободни, а не на регулирани цени. Отстъп-
ката е до 30 юни 2021 г. Така на регулирания пазар остават само битовите потребители.
От 1 юли 2021 г. токът, който ползват домакинствата, трябва да се купува от 
свободния пазар. Тоест, либерализира се напълно пазарът на електроенергия на 
едро. Още не е изяснено кой трябва да прави сделките – НЕК или електроснабди-
телните дружества.
2025 г. е крайната за излизането на домакинствата на свободния пазар.
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АЕЦ “Козлодуй” 15,379  15,776  15,546  16,125  16,555  
ТЕЦ “Марица изток 2” 9,524  8,218  8,932  8,500  6,634  

НЕК 4,530  3,063  2,297  3,791  2,335  

Общо “БЕХ Група” 29,433   27,057  26,774  28,416  25,524  

60% 60% 59% 61% 58%

40%
40% 41% 39%

42%

49,233
45,215 45,614 46,531 44,122

2015 2016 2017 2018 2019

Брутно производство на ел. енергия 2015 - 2019 г. (хил. мвтч.)

Други 
производители

“БЕХ Група”

6,687

6,072

6,430

6,928

6,742

2015 2016 2017 2018 2019

Приходи (млрд. лв.)

(2.7%)

7.8%

5.9%

(9.2%)

137.0

-77.5

118.9

-261.0

399.4

2015 2016 2017 2018 2019

Нетен финансов резултат (млн. лв.)

(157%)

253%

253%

(320%)
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БЕХ с ръст на печалбата
от
за година, което е 253%
� Всяка от компаниите в холдинга

е подобрила финансовите си
резултати през 2019 г.

� Приходите са 6,742 млрд. лв.,
което представлява 5,7%
от БВП на България за 2019 г.

Българският енергиен
холдинг обединява (БЕХ)
в своята структура всички
държавни енергийни дру-
жества, осъществяващи
дейността си на българ-
ския енергиен пазар.
В рамките на холдинга

влизат единствената атом-
на електроцентрала в
България АЕЦ “Козлодуй”
и най-голямата топлоелек-
трическа централа в стра-
ната ТЕЦ “Марица-изток
2”.
Производственият микс

се допълва от 30 големи
ВЕЦ и единствената ПА-
ВЕЦ на територията на
България, управлявани от
Националната електри-
ческа компания.
Холдингът е собственик

и на двата независими
преносни оператора на
електрическа енергия -
Електроенергийния систе-
мен оператор, и на при-
роден газ - “Булгартранс-
газ”.
На пазара на природен

газ БЕХ е представен от
дъщерното си дружество
“Булгаргаз” ЕАД. Важна
част от структурата на
холдинга е компанията
“Мини Марица - изток”
ЕАД, която експлоатира
най-голямото находище
на лигнитни въглища на
Балканите.

Български
енергиен холдинг
Най-голямото държавно

енергийно дружество от-
чита рекордно подобре-
ние в нетния финансов ре-
зултат през 2019 г., като
ръстът на годишна база е
660,4 млн. лв., или 253%.
(На графиката долу).
Към края на 2019 г. ин-

сталираните производ-
ствени мощности за елек-
трическа енергия на дру-
жествата в групата на
БЕХ възлизат на 6,413 ме-
гавата, като през разглеж-
дания период брутното
производство на електрое-
нергия от дружествата на
холдинга е в размер на
25,524 млн. мегаватчаса,

което

формира 58%
от общо
произведените
44,122 млн. мвтч
електрическа
енергия в страната
Основен е приносът на

АЕЦ “Козлодуй”, която до-
принася за 38% от общия
микс, следвана от ТЕЦ
“Марица - изток 2” с 15%
и НЕК с 5%.
Реализираните приходи

от “БЕХ Група” през 2019
г. са в размер на 6,742
млрд. лв., което предста-
влява 5,7% от БВП на
България за 2019 г.
Отчетен е рекорден

ръст от 660,4 млн. лв. (или
253%) в размера на не-
тната печалба за 2019 г.,
като тя достига 399,4 млн.
лв. спрямо отчетената за-
губа от 261 млн. лв. годи-
на по-рано. Маржът на пе-
чалбата достига до 6% от
стойността на приходите,
което е значително подоб-
рение. Основна причина
за регистрираната загуба
през предходната 2018 г.
са регистрираните едно-
кратни събития, свързани
с прилагането на новите
счетоводни изисквания,
въвеждащи нов начин на
отчитане на вземанията
на компаниите, както и
начислените разходи за
провизии във връзка с де-
лото “БЕХ-Газ”.
През годината се отчита

подобрение във финансо-
вите резултати на всяко
едно от дъщерните друже-
ства, обединени в рамките
на холдинга.
Традиционно
най-голям принос
в размера на
отчетената
печалба има АЕЦ
“Козлодуй”,

която за 2019 г. отчита нет-
на печалба от 325 млн.
лв., като спрямо 2018 г. е
регистриран двукратен
ръст.
През 2019 г. “Булгар-

трансгаз” отчита съще-
ствено подобрение в не-
тната печалба, като тя на-
раства до 105 млн. лв.,
спрямо 47 млн. лв., година
по-рано.
Положителен нетен фи-

нансов резултат от дей-
ността си отчита и ЕСО
ЕАД, като през 2019 г.
нетната печалба на дру-
жеството е 24 млн.лв.
Предприетите законови

и регулаторни промени,
свързани с либерализира-
нето на пазара на елек-
трическа енергия, се отра-
зиха положително върху
финансовото състояние на
НЕК ЕАД, като през 2019
г. дружеството отчита ръст
в нетния резултат от дей-
ността си като загубата се
свива със 72,5 млн. лв. и
достига до -1,3 млн. лв.,
спрямо отчетените - 73,8
година по-рано.
Подобрение в резулта-

тите от дейността си от-
чита и “Булгаргаз” ЕАД,
като през 2019 г. нетната
печалба на дружеството
нараства с 66,4 млн. лв.
на годишна база и дости-
га до 34,4 млн. лв. спрямо
загубата от 32 млн. лв.,
отчетена през 2018 г.
Въпреки отрицателната

стойност на нетния резул-
тат от дейността на ТЕЦ
“Марица - изток 2”, през
2019 г. се отчита положи-

телно изменение, тъй ка-
то регистрираната загуба
намалява със 153,3 млн.
лв. до 202 млн. лв. През
2019 г. “Мини Марица-из-
ток” отчита положителен
нетен финансов резултат
от 0,1 млн. лв., като въ-
преки намалените про-
дажби дружеството успя-
ва да напредва с дейно-
стите по откривка, което
е ключово за подсигуря-

ване на добива на лигнит-
ни въглища в бъдеще.
Основен приоритет в

дейността на държавните
енергийни дружества
остава запазване на ста-
билността и сигурността
на електроенергийната
система, като усилията на
ръководството са насоче-
ни към поддържане на
тяхната финансова ста-
билност и независимост.

660,4 млн. лв.660,4 млн. лв.660,4 млн. лв.660,4 млн. лв.660,4 млн. лв.660,4 млн. лв.660,4 млн. лв.660,4 млн. лв.660,4 млн. лв.
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2,02 млрд. евро ще по-
лучи България от Фонда
за справедлив преход в
енергетиката, който е част
от мащабната европейска
зелена сделкал нейната
главна цел е климатично
неутрална Европа до 2050
г.
Фондът трябва да даде

възможност на засегнати-
те от тази политика регио-
ни да преодолеят кризис-
ната ситуация и да на-
правят нови инвестиции в
перспективни сфери на
енергетиката и индустрия-
та.
ЕК продължава да зала-

га на този преход и обеди-
нява усилията си в двете
направления. Позицията
на Брюксел е, че възста-
новяването на икономика-
та трябва да се случи
именно чрез изпълнение-
то на зелената сделка. В
края на май бюджетът на
Фонда за справедлив пре-
ход в енергетиката бе уве-
личен от 7,5 млрд. на 30
млрд. евро. Това умножи
почти по пет предвидени-
те средства за България,
които първоначално бяха
458 млн. лв. Страната ни
получава една от най-го-
лемите суми от този фонд.
За да се възползва

страната ни от тези сред-
ства, трябва да изготви

специални планове
за трансформация

на най-засегнатите от
енергийния преход регио-
ни и да ги съгласува с ЕК.
Фондът ще финансира три
направления - запазване
и създаване на нови ра-
ботни места в тези регио-
ни, преквалификация на
заетите и справяне с еко-
логичните и инфраструк-
турните последици от
енергийния преход.
Позволено е грантове да

се насочват и за инвести-
ции в частни предприятия
- например въглеродно ин-
тензивни индустрии да мо-
дернизират дейността си.
Пакетът по зелената

сделка включва още една
схема за справедлив пре-
ход в рамките на InvestEU
и Механизма за отпускане
на заеми в публичния сек-
тор. По тези линии за
България най-вероятно ще
са достъпни до 4,5 млрд.
евро.
Планът е да се намали

производството на парни-
кови газове най-малко с
50% спрямо нивата от
1990 г.
За да бъде икономиката

на ЕС неутрална по отно-
шение на климата през
2050 г., комисията ще
предложи Закон за кли-
мата, чрез който да пре-
върне този политически
ангажимент в правно за-
дължение и генератор на
инвестициите. Освен него
се променя пакет от зако-
ни като директивата за
възобновяема енергия, за

получава България от
зелената сделка на ЕС
Страната ни подкрепя плана за нулеви
емисии на икономиката, но иска да
запази тецовете си максимално дълго

вим по-добри от тази пан-
демия.
Можем да направим об-

ществото и планетата ни
по-здравословни, като ин-
вестираме във възобно-
вяема енергия, като кара-
ме чисти коли, като рено-
вираме къщите си и ги на-
прави енергийно по-ефек-
тивни. Като купуваме
устойчиво отгледана хра-
на, като употребяваме по-
вторно материалите, вме-
сто да ги хвърляме, или
като произвеждаме стома-
на по нисковъглеродни
технологии. Това е есен-
цията на европейската зе-
лена сделка”, заяви тя.
Повод за изказването є е
желанието на някои от
европейските правител-
ства да отложат зелената
сделка заради разходите
за възстановяване след
рецесията, която панде-
мията се очаква да пре-
дизвика.

България подкрепи
сделката още
в началото,

но изказа становище, че
за да се постигне спра-
ведлив и балансиран ме-
ханизъм, е необходимо да
се отчетат регионалните и
местните особености и да
се приложи различен под-
ход към държавите, които
граничат със страни извън
ЕС. Причината е, че те не
са длъжни да купуват пар-
никови емисии за своите
електроцентрали и цените
на тока им ще са по-кон-
курентни.
Освен това българското

правителство е категорич-
но, че иска да запази те-
цовете си максимално
дълго време.
Впоследствие беше съ-

здаден Консултативен съ-
вет във връзка с Европей-
ската зелена сделка с
председател вицепремие-
ра Томислав Дончев и не-
гов заместник енергийния
министър Теменужка Пет-
кова. Сред членовете на
съвета са представител на
президента, на парламен-
та, на работодателите,
синдикатите, председате-
лите на БАН и НСИ, пред-
ставители на академична-
та общност, представител
на НСОРБ. Съветът про-
веде първото си заседа-
ние в средата на юни. Ед-
на от основните му задачи
е да се даде възможност
за широк обществен де-
бат и консултации.

енергийна ефективност, за
използването на земята и
за търговията с емисии.
Секторите електриче-

ство, газ и отопление
трябва да се съберат в ед-
на система - т.нар. умна
секторна интеграция. На-
бляга се и за извличане
на потенциала на морския
вятър.
За да се постигне основ-

ната цел, са необходими
действия във всички сек-
тори на икономиката.
Производството и потре-

блението на енергия гене-
рира над 75% от емисиите
на парникови газове в ЕС.
Затова се предвижда де-
карбонизация на енергий-
ния сектор.
40% от потреблението

на енергия се дължат на
сградите. За да се помог-
не на хората да намалят
сметките си, сградите
трябва да се санират. За
тази цел е планирано съ-
здаването на Европейски
финансов инструмент за
реновации на стойност 91
млрд. годишно. В комби-
нация с други източници
на финансиране

сумата трябва
да достигне
350 млрд. евро
годишно
Приоритетно ще се ра-

боти по обществени сгра-
ди, основно болници и
училища.
Що се отнася до жилищ-

ните сгради, инструментът
цели да мобилизира 50
млрд. евро в инвестиции,
за да финансира зелени
ипотеки.
Европейската промишле-

ност използва само 12%
рециклирани суровини.
Предприятията трябва да
се подпомогнат, за да се
въведат иновации и ЕС да
се превърне в световен ли-
дер на зелената икономи-
ка. Във фокуса за плана за
кръгова икономика ще са
най-замърсяващите инду-
стрии като производство
на стомана, цимент, текс-
тил. Транспортът генерира
25% от емисиите. Тук цел-
та е въвеждането на по-
чисти, по-евтини и по-
здравословни форми на
транспорт. Електрическите
автомобили ще бъдат сти-

Докато рестартираме икономиката си от COVID-19, не бива да
се връщаме към стари, замърсяващи навици, призова предсе-
дателката на ЕК Урсула фон дер Лайен. СНИМКА: РОЙТЕРС

мулирани с мрежа от за-
рядни станции - 2 млн. в
ЕС до 2025 г., биогоривата
и въглеродът ще бъдат
промотирани за самолети
и превоз, където не е въз-
можна електрификация.
Предвидени са и 40 млрд.
евро за Инвестиционен па-
кет за ренесанс на желе-
зопътните линии по ключо-
ви маршрути, където път-
ници и товари могат да се
преориентират към този
тип транспорт. В плана се
предвиждат и повече ин-
вестиции в инфраструктура
за велосипеди, финансира-
на от регионалните про-
грами.
Обновяема енергия и во-

дород - веригите за снаб-
дяване с обновяема енер-
гия бяха сериозно засегна-
ти от кризата и се очаква
пазарът на слънчева и вя-
търна енергия да се свие с
между 20 и 33% тази годи-
на. ЕС планира да инве-
стира 25 млрд. евро в
проекти за обновяема
електроенергия и да под-
крепи национални схеми с
други 10 млрд. евро заед-
но с финансиране от Евро-
пейската инвестиционна
банка. Ще бъде удвоено
финансирането за изслед-
вания на чистия водород,
което сега е 650 млн.
евро, други 10 млрд. в ид-
ните десет години ще се

отделят за намаляване на
рисковете при проекти с
него.
Екосистеми и биоразноо-

бразие - това ще е нова
стратегия за горите, за да
се увеличат дърветата в
населените места и да се
насърчат селскостопански-
те продукти, за които не
се прилага обезлесяване.
В селското стопанство
трябва да се намалят зна-
чително химикалите като
пестициди, торове и анти-
биотици за чиста и здра-
вословна храна.
В разгара на обсъжда-

нията по зелената сделка
светът бе връхлетян от
пандемията от коронави-
рус, което породи и много
икономически затрудне-
ния. Европейският съюз
обаче

не бива да
изоставя
намеренията си
за нулеви емисии

заради това, призова през
април председателката на
ЕК Урсула фон дер Лайен.
“Докато сега планираме

бавно да се върнем на ра-
бота и да инвестираме ми-
лиарди евро да рестарти-
раме нашата икономика,
трябва да избегнем да се
върнем към стари, замър-
сяващи навици. Вместо
това трябва да се изпра-

2,02 млрд. евро2,02 млрд. евро2,02 млрд. евро2,02 млрд. евро2,02 млрд. евро2,02 млрд. евро2,02 млрд. евро2,02 млрд. евро2,02 млрд. евро
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Газовата
връзка
с Гърция
преначертава
енергийната
карта на
региона
IGB дава възможност за
свързване на България с
други енергийни проекти

зано със значително по-
малкия брой зони за под-
дръжка по време на ек-
сплоатацията на газопро-
вода.
Линейните тръби за

проекта се изработват и
доставят от гръцката ком-
пания Corinth Pipeworks,
която вече е завършила
успешно два транша от
общо петте, които са
предвидени за газопрово-
да. Близо 100 км тръби от
12 м и 18 м вече са доста-
вени в четирите складови
бази на проекта, които са
разположени до градове-
те Хасково, Димитровград,
Момчилград и Комотини.
Дейностите по производ-
ството и доставката на
тръбите напредват по гра-
фик, като над 50% от по-
ръчката вече са изпълне-
ни.
Всяка изработена тръба

преминава хидротест, а
заваръчните шевове се
подлагат на безразруши-
телен контрол - ултразвук
и рентгенография - преди
тя да бъде приета от въз-
ложителя.

Близо 30 км тръби
вече са разнесени
по трасето, като
работата напредва

бързо. Паралелно с това,
екипите на строителната
фирма AVAX продължават
с маркирането и разчи-
стването на терена. Над
80 км от трасето на интер-
конектора вече са подго-
твени, като хумусът е от-
нет. На терен се извърш-
ват ежедневно ръчни за-
варъчни дейности, вече са
стартирани и автоматични
заварки посредством спе-
циална техника, което ще
допринесе за по-бързите
темпове на реализация на
проекта. Всички дейности
по изграждането на ин-
терконектора се провеж-
дат паралелно и в синхрон
в България и Гърция.

Значението на IGB се
простира отвъд национал-
ните граници на България
и Гърция, като дава въз-
можност за свързване с
други планирани газови
проекти като LNG терми-
нала при Александрупо-
лис и газопровода
EastMed за директно
свързване на ресурси от
Източното Средиземномо-
рие с Гърция през Кипър и
Крит, както и втечнен при-
роден газ от Египет, САЩ,
Катар, Алжир и други.
(Възможните източници
на газ са на графиката
горе).
Отличната синергия на

интерконектора с терми-
нала за втечнен природен
газ в южната ни съседка
става още по-важна, след
като вече е ясно, че бъл-
гарската страна се включ-
ва в гръцкия проект като
акционер - “Булгартранс-
газ” ще придобие 20% от
капитала на проектното
дружество, което ще реа-
лизира терминала за втеч-
нен природен газ край
Александруполис. “Булгар-
газ” пък ще резервира 500
млн. куб. м на година от
терминала при Алексан-
друполис. Така за период
от 10 години тези количе-
ства ще могат да достигат
до потребителите в Бълга-
рия при конкурентни цено-
ви условия именно през
проекта IGB.
Интерконекторът ще се

свърже и с Трансадриати-
ческия газопровод (TAP),
като има възможности за
доставки на количества и
от Трансанадолския газо-
провод (TANAP). TANAP
преминава през Азербай-
джан, Грузия и Турция, а
TAP - през Гърция, Алба-
ния и достига до Италия
през Адриатическо море.
Така чрез газовата връзка
Гърция - България нашата
държава ще може да по-
лучава природен газ от

Азербайджан по Южния
газов коридор, което е
ключов приоритет за бъл-
гарското правителство.
Именно диверсификацията
на източниците на газови
доставки е един от основ-
ните акценти в енергийна-
та политика на българска-
та държава, която полага
системни усилия за реали-
зацията на проекта IGB.

Проектът IGB среща
сериозна подкрепа
и от европейските
партньори
на България,

като Европейската коми-
сия подреди изграждането
на интерконектора сред
най-приоритетните енер-
гийни инфраструктурни
проекти, които се реали-
зират в рамките на ЕС.
Финансовата подкрепа на
проекта е осигурена чрез
капитал на акционерите,
заем от Европейската ин-
вестиционна банка в раз-
мер на 110 млн. евро с
държавна гаранция и
грантове в размер на 39
млн. евро по Оперативна
програма “Иновации и
конкурентоспособност”,
както и 45 млн. евро от
Европейската енергийна
програма за възстановява-
не.

Междусистемната газо-
ва връзка Гърция-Бълга-
рия (IGB), която ще свърз-
ва газопреносните мрежи
на двете държави, е сред
най-значимите енергийни
инфраструктурни проекти,
които се реализират в ре-
гиона в последните годи-
ни. Интерконекторът с
южната ни съседка ще по-
зволи разкриването на но-
ви маршрути за доставка
на природен газ, като
синьото гориво ще може
да достига до България от
страни като Азербайджан,
Гърция, Израел, Египет и
други.
Проектът предвижда из-

граждането на 182 км га-
зопровод от град Комоти-
ни в Гърция до град Стара
Загора, като близо 150 км
от трасето на интерконек-
тора ще бъдат на терито-
рията на България. Бъл-
гарската страна участва
като акционер с 50% през
Българския енергиен хол-
динг (БЕХ). Останалите
50% от акциите са соб-
ственост на дружеството
IGI Poseidon, в което рав-
но участие имат гръцката
компания DEPA S.A. и
италианската енергийна
група Edison SpA.
Интерконекторът е с

планиран капацитет от 3
млрд. куб. метра на годи-
на в посока Гърция-Бълга-
рия, като има възможност
капацитетът за пренос на
газ да достигне до 5 млрд.
след изграждане на ком-
пресорна станция. Серио-
зен фактор за това са дру-
гите големи енергийни
проекти в региона, чието
успешно развитие ще по-
виши интереса към IGB и

ще даде възможност за
пренос на допълнителни
количества газ към трети
страни, включително от
Източна и Централна
Европа.

Над половината
от капацитета на
газовата връзка
с Гърция вече е
резервиран
В рамките на първия па-

зарен тест на IGB общо
1,57 млрд. куб. м са ре-
зервирани чрез обвързва-
щи оферти от 5 търговци
на природен газ. Четири
от тях стъпват за пръв път
на българския енергиен
пазар, което е ясен знак
за възможностите за ди-
версификация на източни-
ците, която се гарантира
от реализацията на проек-
та.
Газовата връзка Гърция-

България се разработва в
синхрон с българското и
европейското законода-
телство, а за изграждане-
то й се прилагат някои ре-
волюционни за страната
ни материали и процеси.
За целите на строител-
ството на IGB у нас за
пръв път се използват ли-
нейни тръби с дължина 18
м. Те са с диаметър 32 ин-
ча и са изработени с
външно трислойно полие-
тиленово покритие. По-го-
лямата им дължина пред-
полага редица предим-
ства, включително оптими-
зация на разходите за за-
варяване и по-бърз
процес по инсталиране.
Друго доказано предим-

ство от използването на
18-метрови тръби е свър-

Дейно-
стите по

производ-
ството и

доставката
на тръбите
са по гра-

фик, над
50% от по-

ръчката ве-
че са из-
пълнени.
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До 2 юли ще могат да
бъдат предлагани канди-
дати за членове на Коми-
сията за енергийно и вод-
но регулиране и за пред-
седател на регулатора.
Срокът за предложения

от парламентарни групи и
депутати бе удължен от 7
на 14 дни по предложение
на председателя на енер-
гийната комисия Валентин
Николов.
На 2 април изтече ман-

дадът на четирима от
осемте членове на коми-
сията, както и на нейния
председател. Съгласно за-
кона те продължават да
са на длъжностите си до
избирането на нови чле-
нове.
С изтекъл мандат са

председателят Иван Ива-
нов, членовете Евгения
Харитонова, Светла Тодо-
рова - двете от квотата на
ГЕРБ, Владко Владими-
ров, който е от квотата на
“Обединени патриоти”, и
на единствения предло-
жен от БСП - Димитър
Кочков.
Напомнянето, че им е

изтекъл мандатът, напра-
ви премиерът Бойко Бори-
сов след напрежението
около намалението на це-
ните на газа с над 50% от
5 август 2019 г. до юни
2020 г., но въпреки зало-
женото увеличение на
парното от 1 юли спрямо
юни с 22%.
По-късно министърът на

енергетиката Теменужка
Петкова, както и Иван
Иванов

обявиха, че има
намаление с 14%

спрямо юли 2019 г. и че
се сравняват несравними
неща.
Народното събрание

обаче се задейства и за-
почна да гледа правила за
избор на нов състав на ко-
мисията. Депутатите тряб-
ва да изберат следващия
председател на КЕВР,
както и двама членове със
стаж в областта на енер-
гетиката, един член със
стаж в областта на водос-
набдяването и канализа-
цията, както и икономист
на регулатора.
Преди да приемат пра-

вила, те направиха промя-
на в Закона за енергети-
ката. Членовете и предсе-
дателят могат да имат са-
мо 5 години стаж при до-
сегашното изискване за
10 г. Това изменение вле-
зе между първо и второ
четене енергийния закон.
Опозицията в лицето на

Таско Ерменков от БСП
сметна, че промяната се
прави за определен човек.
“Да му запишем и името в
закона”, предложи депута-
тът. Валентин Николов
обаче заяви, че с тази
промяна се отваря врата-
та за млади хора.
Сегашните петима с из-

текъл мандат от КЕВР бя-
ха избрани със 142 гласа

До 2 юли се приемат
предложения за
председател и нови
членове на КЕВР

е предложен.
Народните представите-

ли също ще могат да за-
дават въпроси към канди-
датите, след това той ще
има на разположение 10
минути, за да отговори на
всички въпроси.
Изпратените становища

и въпросите, на които не е
отговорено, ще бъдат
представени в резюме от
председателя на енергий-
ната комисия в рамките
на две минути всяко, а
кандидатите ще имат 5
минути за отговор.
Комисията може да из-

исква допълнителна ин-
формация както от канди-
дата, така и от съответния
компетентен орган. Докла-
дът и стенограмата от ко-
мисията ще бъдат обще-
ствено достъпни на сайта
на НС.
Гласуването ще бъде яв-

но чрез компютаризирана
система за гласуване. Ако
има няколко кандидати за
една длъжност, гласуване-
то също ще бъде по азбу-
чен ред, освен ако НС не
реши друго. За да бъде
избран кандидат, за него
трябва да гласуват повече
от половината от присъ-
стващите народни пред-
ставители.
Ако никой от кандидати-

те за съответната длъж-
ност не получи необходи-
мите гласове, ще се про-
веде повторно гласуване,
в което ще участват два-
мата, които са получили
най-много гласове “за”.
Ако и при повторния вот
никой не получи нужните
гласове, ще трябва да бъ-
де проведена нова проце-
дура за избор.
Ако някой от кандидати-

те се откаже от участие в
избора преди гласуване
на кандидатурата му от
НС, и той е единствен за
длъжността, парламентът
ще приеме решение за от-
криване на нова процеду-
ра за избор. Ако няма
кандидат за някоя от
длъжностите, пак ще се
открива нов избор.

Вместо 10 г. вече се иска само петилетка
стаж, комисията се отваряла за младите
в парламента на 2 април
2015 г. и са в първия съ-
став на комисията, гласу-
ван от парламента, а не
назначаван от правител-
ството. Така се осигурява
независимост от изпълни-
телната власт, а КЕВР се
отчита пред парламента.
Общо 9-те членове на ко-
мисията бяха предложени
от парламентарни групи.
През 2008 г. половината
комисари бяха подновени,
но това стана с изтегляне-
то на имената им с жре-
бий.
За пет години избраната

от Народното събрание
комисия успя да осигури
спокойствие и стабилност
в енергийния сектор. Тя
не направи резки движе-
ния в цените на ток, парно
и газ. Беше и в експертна
подкрепа на депутатите
при постепенната либера-
лизация на пазара на
електроенергия и приро-
ден газ. Утвърди и прави-
лата за създаване на па-
зар на синьото гориво,
както и на газовата борса.

Законът не
забранява за нов
мандат да се
предложи и
настоящ комисар
Поради това БСП обмис-

ля отново да лансира Ди-
митър Кочков.

Според правилата за из-
бор предложенията за
председател и членове
могат да бъдат направени
от парламентарните групи,
както и от отделни народ-
ни представители. Те
трябва да съдържат пис-
мени мотиви за професио-
налната репутация на кан-
дидата, писмено потвърж-
дение, че е съгласен да
бъде предложен за даде-
ния пост, автобиография и
др. Кандидатурите трябва
да бъдат внесени в писме-
на форма чрез председа-
теля на Народното събра-
ние Цвета Караянчева до
енергийната комисия.
Предложенията за новите
членове на регулатора
трябва да бъдат публику-
вани в специален темати-
чен раздел на интернет
страницата на Народното
събрание не по-късно от 5
дни преди изслушването.

Юридическите лица с
нестопанска цел, реги-
стрирани за осъществява-
не на общественополезна
дейност и професионални
реализации, може да
представят на енергийна-
та комисия становища за
предложените кандидати,
както и въпроси към тях,
но не по-късно от три дни
преди изслушването им.
Въпроси към кандидатите
могат да изпращат и ме-

диите, но

анонимни
становища или
питания няма
да бъдат
разглеждани
Преди да бъдат изслу-

шани кандидатите, КЕВР
ще провери достоверност-
та на предоставените до-
кументи, както и дали кан-
дидатът е подходящ за
предложената длъжност.
Самото изслушване пър-

во ще се проведе на от-
крито заседание на енер-
гийната комисия, което
ще се излъчва онлайн на
сайта на парламента. В
рамките на две минути
вносителите на предложе-
нията ще ги представят по
азбучен ред на собствени-
те имена на кандидатите.
Представянето ще

включва и данни за специ-
фичната подготовка, моти-
вация, публична репута-
ция, както и обществената
подкрепа.

Всеки кандидат
ще има на
разположение
10 минути, за да
изложи своята
концепция

за дейността на КЕВР ка-
то регулаторен орган с
оглед на ресора, за който

На 2 април
2015 г. избра-
ната от парла-
мента комисия
се закле пред
депутатите.
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МАРИЯНА БОЙКОВА

Яростно и бързо парла-
ментът прави предпослед-
ни стъпки към либерали-
зация на енергийния па-
зар. Първата сделка бе
сключена през 2004 г.,
след това на свободния
пазар излязоха големите
фирми, създаде се енер-
гийната борса, но после
настъпи законодателна ти-
шина.

През това време се тру-
деше Световната банка,
която направи анализ и
модел за пълната либера-
лизация на пазара, а до-
кладът бе представен
през 2017 г.

За да се стигне до
спешните поправки в За-
кона за енергетиката, гла-
сувани миналата седмица
от парламента. В тях се
появиха направо револю-
ционни промени. Пред-
вижда се от 1 юли догоди-
на всички сделки за ток
на едро да стават на сво-
бодния пазар.

“Задължаваме Минис-
терския съвет да направи
необходимото, така че на
1 юли 2021 г. да се мине
изцяло на свободен пазар.
Всички да могат да търгу-
ват там, включително и
крайните снабдители, към
които са битовите потре-
бители, тоест да няма ре-
гулиран пазар”, каза пред-
седателят на енергийната
комисия в парламента Ва-
лентин Николов. Той е
вносител на тези промени.
Остава да се определи да-
ли НЕК ще остане обще-
ствен доставчик и ще ку-
пува тока от свободния
пазар, за да го продава на
електроснабдителните
дружества, или те да го
купуват от борсата, каза
Николов.

Промяната е съгласува-
на и с ЕК, която подкрепя
да има подобен текст. То-
ва е стъпка и към меха-
низма за капацитет,

който се смята за
спасителен пояс
за въглищните
централи
Този вид държавна по-

мощ се допуска от ЕК, ако
е доказано, че енергийна-
та система на дадена
страна има нужда от мощ-
ности, които да предостав-
ят енергия, но не могат да
продават на пазара, тъй
като цените им са високи.
Затова Брюксел позволя-
ва държавна помощ до
2025 г.

С механизма за капаци-
тет се разпределят 350-
450 млн. лв. на година.
Поемат се условно по-
стоянните разходи на цен-
тралите, които са заплати,
амортизации, ремонти. Та-
ка цената на електроенер-
гията им пада и те могат
да бъдат конкурентни на
пазара. Освен това са на
разположение на Елек-
троенергийния системен

След промени в Закона

От юли 2021 година
мерят друг доставчик, без
да дължат неустойка.

Николов обясни, че пре-
ходният период служи и
като защита на малките
фирми. Дава пример, че
един занаятчия от малко
населено място може и да
не е разбрал, че има ли-
берализация. Ако служеб-
но бъде изпратен при тър-
говец, може да остане без
захранване, тъй като не е
разбрал на кого трябва да
плати. През преходния пе-
риод всички ще могат да
плащат както и досега. А
ако на малка фирма това
излиза скъпо, ще разбере,
че е оставена служебно
при крайния снабдител, и
ще си потърси търговец,
обяснява председателят
на енергийната комисия.

Според него е важно
КЕВР да създаде

до 1 януари 2021 г.
платформа, на
която малкият
бизнес ще може да
сравнява офертите

на търговците и да си из-
бира доставчик.

Следващата стъпка в
либерализацията на паза-
ра на ток е през септем-
ври. За тогава се подготв-
ят текстове, според които
на свободния пазар ще
отидат и малките произ-
водители, които имат цен-
трали с мощност под 1
мегават. Те или ще си на-
мерят търговец, който да
продава от тяхно име то-
ка им, или, ако са големи,
ще могат да търгуват са-
ми на борсата. Разликата
между пазарната цена и
преференциалната по
дългосрочен договор ще
си я набавят от фонда
“Сигурност на електрое-
нергийната система”. В
момента електроенергия-
та им се изкупува от ере-
петата, те я продават на
НЕК, която пък я вкарва в
регулиран пазар.

След тази стъпка извън
свободния пазар ще
останат само най-малки-
те - мощностите до 30
киловата, каквито са фо-
товолтаиците по покриви-
те. Те ще останат на пре-
ференциални цени и дъл-
госрочни договори, тъй
като тепърва ще се раз-
виват.

Другите излизат на па-
зара, предстои да се ре-
ши дали от 1 януари, или
от 1 юли догодина. Про-
дават си тока на борсата
и си търсят разликата от
фонда, казва Николов.
Тези малки мощности
произвеждат към 450 000
мегаватчаса на година.

Председателят на енергийната комисия Валентин Николов на трибуната на парламента
СНИМКА: “24 ЧАСА”

� Пълна либерализация
на търговията на едро
с електроенергия

� От 1 октомври 2020 г.
300 000 малки фирми
отиват на свободния пазар

лично трябваше да се оти-
де при нотариус, да се
подпише, което е труд-
ност. Освен с търговеца
се подписва и с електро-
разпределителното дру-
жество, което предоставя
мрежовите услуги, както и
с доставчика от последна
инстанция като гаранция,
че ако търговецът спре
доставките, клиентът няма
да остане без ток.

Електроснабдителните
дружества трябва да пу-
бликуват списъци на всич-
ки небитови клиенти. Така
изсветляваме ситуацията,
за да може търговците да
знаят пред кого да се ре-
кламират, казва Николов.

Малките фирми имат
право, ако не си намерят
търговец,

да останат при
досегашния си
краен снабдител
до 1 юли 2021 г.,

но ще плащат по цени от
свободния пазар. През то-
зи преходен период те
имат право да го напуснат
в момента, в който си на-

оператор да бъдат вклю-
чени в системата при нуж-
да.

За капацитет се играе
на търгове, в които може
да участва всяка центра-
ла, те се правят от Елек-
троенергийния системен
оператор.

Ако се реши да се при-
ложи механизъм за капа-
цитет, правителството
трябва да се разбере с
централите с дългосрочни
договори по какъв начин
те да се включат в него.
Ако не се въведе механи-
зъм за капацитет, то те
продължават по досегаш-
ния начин с дългосрочни-
те договори.

Приеме ли се да има
механизъм за капацитет,
то и в закона ще се раз-
пишат текстове как може

да влезе в сила от среда-
та на следващата година.

Другите гласувани изме-
нения в закона предвиж-
дат от 1 октомври небито-
вите потребители, които
досега купуваха ток от ре-
гулирания пазар, да оти-
дат на свободния. Това са
над 300 хил. малки фирми,
които ползват 4,5 млн. ме-
гаватчаса ток на година.
Те ще купуват от търговци
или от енергийната борса.
Така целият бизнес вече е
свободен да купува ток от
когото си иска.

Малките фирми ще из-
бират търговеца си онлайн
и ще го упълномощават да
действа от тяхно име с
електронен подпис, каза
Валентин Николов. Досега
това ставаше с нотариал-
но заверено пълномощно,
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за енергетиката

ток за бита
ще се купува
от борсата
Ще остане да се

приемат текстовете,
които ще опишат по ка-
къв начин ще се осъще-
стви окончателната ли-
берализация, излизане-
то на битовите потреби-
тели на свободния па-
зар. Първо

ще бъдат
определени кои
потребители са
уязвими и
енергийно бедни,

за да се изработи ме-
ханизъм за защитата
им. Това трябва да на-
правят две министер-
ства - на енергетиката

и на социалната поли-
тика.
След това ще се из-

веждат постепенно на
свободния пазар първо
битовите потребители,
чиито имоти са при-
съединени на 30 кило-
вата, след това тези
на 15.
Всъщност излизане-

то на 300 000 малки
фирми на пазара е
тест и за битовите по-
требители. Искам да
видя как ще се чувства
малкият бизнес, какво
ще стане, иска ли ня-
кой да се възползва и
не сме го предвидили,
казва Николов. Ще се

следи и как ще зара-
боти платформата за
търговия, която ще по-
лзват след това и се-
мействата. Ако на нея
една малка фирма мо-
же да избира търговец
и да сключва сделки,
то няма проблем, смя-
та Николов и казва, че
така се отваря и пътят
да се изкарат на сво-
бодния пазар първите
битови клиенти и това
би могло да стане още
от 1 юли догодина.
Според него цялата

либерализация ще
продължи още 2 годи-
ни, до 2023 г., а грани-
цата е 2025 г.

Взаседаниятана енергийната комисиявпарламента участват обикновеноминистъ-
рътнаенергетикатаТеменужкаПеткова,представителинаКЕВР,набраншовиоргани-
зации, експерти.

Всички търговци
на газ – с лиценз
Всички търговци на газ да бъдат

лицензирани, предвиждат новите
промени в Закона за енергетиката.
Видяхме, че покрай връщането на
пари на потребителите заради поев-
тиняването на газа със задна дата
имаме известна трудност в комуника-
цията с фирмите, които не са лицен-
зирани. Затова предвиждаме лицен-
зиране на всички, за да могат през
лицензите да поемат своите задъл-
жения, които им се вменяват чрез
закона или с решения на КЕВР, каз-
ва вносителят на измененията Ва-
лентин Николов.
В комисията идвали и доста писма

и оплаквания за това, че крайните

снабдители на тяхната лицензионна
територия отказват по икономически
или други причини да присъединяват
обекти. С промените в закона ние ги
задължаваме да уведомяват КЕВР за
отказа си, защото се оказа, че коми-
сията не знае за тези откази. Газо-
разпределителните дружества могат
да отказват по три причини – иконо-
мически, липса на капацитет и тех-
нически причини. Техническите при-
чини няма как да се преодолеят. Но
при липса на капацитет даваме поло-
вин година да отстранят причината и
да присъединяват. Ако не го направ-
ят, има сериозни глоби, казва депу-
татът.
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Като част
от либера-
лизацията
на пазара в
България
вече рабо-
ти енергий-
на борса.

Напредват и газовите проекти. Вляво - работи се ак-
тивно по връзка с Гърция, която стартира през миналата
година с подписите на премиера Бойко Борисов и тога-
вашния му гръцки колега Алексис Ципрас. Вдясно -
монтират се тръби по трасето на “Балкански поток”.

Проектът
за АЕЦ
“Белене” е
пред финал
- предстои
избирането
на страте-
гическия
инвеститор
за втората
атомна
централа.

Газовото
хранилище
в Чирен ще
бъде раз-

ширено, за
да може

страната ни
да разпола-
га с резер-
ви, ако има
проблем с

доставките.

“Топлофикация Сливен” е
единственото топлофика-
ционно дружество в страна-
та, което притежава разре-
шително за оползотворява-
не на определени отпадъци
при производствената си
дейност. Изпълнителният
директор Павлин Костов
определя това като успешен
пример за внедряване на до-
бри практики от чужбина.
Ето какво казва той за тех-
нологията:
- Изгарят ли се отпадъци

в Европа, г-н Костов?
- Оползотворяването на от-

падъци е практика в развити-
те икономически страни. В
Париж например е изградена
инсталация, която произвеж-
да ток, като използва отпадъ-
ците на 22 общини – внуши-
телните над 1 милион тона го-
дишно.
В Копенхаген се намира ин-

сталация на няколкостотин
метра от кралския дворец.
Само във Виена има 5 завода
за производство на енергия
от РДФ. Такива съоръжения
функционират в Полша, Да-
ния. Има още десетки. Това
означава, че тези инсталации,
изградени в близост до или
директно в най-големите
европейски градове, са полез-
ни, икономически и екологич-
но обосновани и не са вредни
за населението.
- Какви точно отпадъци

използвате?
- Ние оползотворяваме

т.нар. РДФ. Твърдото гориво
се получава чрез раздробява-
не и дехидратиране на битови

Павлин Костов, изпълнителен директор: пъти до 2050 г., несъмнено ще
се покачва и цената на произ-
вежданата електроенергия.
Използването на РДФ води
до ползи за средата, в която
живеем, и до задържане на
цената на тока, който плаща-
ме. Освен това ще трябва да
плащаме и оползотворяване-
то на боклука от нашите до-
макинства на съседни държа-
ви.
Вдигането на цената на то-

ка за което и да е производ-
ство води до увеличение на
цената на крайния продукт.
Това би направило българска-
та икономика неконкурентос-
пособна в условията на глоба-
лен пазар. А българският по-
требител все по-трудно ще си
позволява стоки, произведени
в България.
Полза има и за “Топлофика-

ция Сливен” и други енергий-
ни предприятия, които могат
да си позволят да се адапти-
рат и да добавят РДФ като
суровина в дейността си. По-
ради високата цена на еми-
сиите производството на
електроенергия от въглища
става нерентабилно и това
може да доведе до затваряне.
Оползотворяването на РДФ
удължава живота на нашето
производство. Несъмнено въ-
трешното производство на
електрическа енергия ще на-
прави по-силна българската
икономика. Не бива да сме
зависими от внос, затова е
необходимо да създадем по-
вече на брой алтернативи за
екологично производство на
енергия.

“Топлофикация Сливен”
е успешен пример за
добри практики и иновации
отпадъци. Голяма част от не-
говото съдържание са разгра-
дими материали и са възобно-
вяеми горива, което го прави
доста по-екологично в сравне-
ние с въглищата. Използване-
то му като горивна суровина в
“Топлофикация Сливен” е
стъпка към подобряване на
екологията на предприятието.
- Каква е разликата меж-

ду оползотворяване и горе-
не?
- България е на челните ме-

ста по генериране на отпадъ-
ци на глава от населението.
Ако средно за ЕС на човек се
падат по 5000 кг годишно, у
нас са около 17 000 кг. Стре-
межът на Европа е към гене-
риране на все по-малки коли-
чества. Докато това се случи,
битови отпадъци се съхраня-
ват на сметища. Това води до
замърсявания на почвата, во-
дите и въздуха. Според евро-
директивата за управление на
отпадъците депонирането е
по-малко препоръчително от
оползотворяването. Оползо-
творяването чрез внедряване-
то в различни производства е
значително по-екологично от
това да ги оставим да се раз-
лагат в природата.
След като попаднат на сме-

тищата, те се сепарират, а не
отиват директно в котела на
“Топлофикция Сливен” напри-
мер. Сепарирането означава
разделяне на отпадъците - ед-
на част като стъкла, метали и
други се рециклират, а друга
се раздробява, дехидратира и
балира. Така подготвени, те
вече са сертифицирана суро-
вина. При изгаряне се получа-
ва топлинна и електроенер-
гия. Главната полза от опол-
зотворяването е в редуцира-
нето значително на въглерод-
ните емисии, свързани със
замърсяването на въздуха.
Това се различава гран-

диозно от простия процес на
драсване на клечка кибрит.
- Опасно ли е оползотво-

ряването на РДФ?
- РДФ горивото не съдържа

органични примеси и не е
опасно за хората. Процесът
на обработка и превоз се сле-
ди стриктно и е съобразен с
всички изисквания на ЕС.
Чрез усвояване на подобно
алтернативно гориво “Топло-
фикация Сливен” подобрява
своите екологични норми и
може да подпомага общините
в осъществяването на проце-
са по оптимално управление
на отпадъци. Резултатът е по-

чиста енергия на по-приемли-
ва цена.
- Кой печели от оползо-

творяването на РДФ?
- Истината е, че най-пече-

ливши са хората, на второ мя-
сто се нарежда индустрията и
едва на трето предприятието,
което оползотворява отпадъ-
ци.
Намалява се количеството

на парниковите газове, които
са една от предпоставките за
глобалното затопляне. Стаби-
лизира се сметищната газ и
необходимостта от ежедневно
покриване на сметищата. Но
директната полза за хората
освен подобреното качество
на въздуха е и чисто икономи-
ческа. С намаляването на въ-
глеродните емисии, чиято це-
на расте главоломно и се
очаква да се вдигне поне 5
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