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Енергетиката
в преход -
с въглища или без,
с атомен ток. И газ,
но не само от Русия

МАРИЯНА БОЙКОВА

Българската енергетика
е в преход и това е нео-
спорим факт. Причината -
новите правила на ЕС и
поставената цел за зеле-
на икономика до 2050 г.
Познатият ни в момента

микс с атомен ток, от те-
цове на въглища, които да
дават сигурност, с язовири
с големи вецове на тях и с
ПАВЕЦ “Чаира” само след
9 години няма как да бъде
приемлив, защото

от него постепенно
ще излязат
въглищата
През 2020 г. - в разгара

на пандемията и кризата,
която тя предизвика, ня-
маше срив на енергийна-
та система. Централите и
хората в тях работеха
дисциплинирано, опаз-
вайки се до голяма сте-
пен от вируса и не допус-
наха сътресения. Елек-
троснабдителните друже-
ства разсрочваха сметки
на хората, за да ги
улеснят.
Но пандемията посте-

пенно стихва и идва ред
на важни решения за
енергетиката заради Зе-
лената сделка в ЕС. Ед-
но от тях, което трябва
бързо да се намери, е
как ще продължи работа-
та на тецовете. Защото
българската енергетика
преживя затварянето на
малките блокове на АЕЦ
“Козлодуй”, но ги има въ-
глищните централи. През
зимата на 2017 г., когато
имаше изключително ни-
ски температури, тъкмо
те

не допуснаха
да спре токът
Да, за тецовете в Ма-

ришкия басейн има задъл-
жително изкупуване на
тока им от НЕК и се пла-
щат въглеродните емисии.
Но това е цената, за да
има модерни въглищни
централи.
В последните години

обаче в криза се оказа
най-голямата централа на
Балканите - държавната
ТЕЦ “Марица-изток 2”.
Причината - квотите за
парникови газове на аме-
риканските централи се
плащат от НЕК, но за дър-
жавната централа те вли-
зат в цената на тока и той
става почти непродаваем.
А само допреди десети-

на години нейната елек-
троенергия беше най-ев-
тина след тази на АЕЦ
“Козлодуй” - струваше 6
ст. за киловатчас при 4 ст.
на атомната централа. Се-
га Българският енергиен

� Работят се проекти и идеи за
използване на водород и складиране на ток
� Засега обаче те звучат повече
като екзотика, но може да се окажат
важна част от енергийното ни бъдеще

което по-скоро е невъз-
можно.
И двете процедури са в

ход, но не са приключени.
В зависимост от ситуация-
та в парламента ще се ре-
ши кой проект ще се пра-
ви, а е възможен и ва-
риант да бъдат спрени.
За газовата част от

енергетиката ни като че
ли има повече яснота. По-
следното правителство на
Бойко Борисов завърши
“Балкански поток” и какво-
то и да се случи, там

спиране не
може да има
Оставането на държава-

та на газовата карта като
транзитираща страна ни
струва инвестиции от 3
млрд. лв.
В четвъртът енергийният

министър Андрей Живков
заяви, че България е про-
пуснала да си прибере
1,350 млн. лева от тран-
зитния договор с “Газп-
ром”, от който оставаха 10
години, и с тях да финан-
сира т.нар. “разширение
на газопреносната мре-
жа”, което получи името
“Балкански поток”. Той се
усъмни и във финансовата
ефективност на проекта и
че ще се изплати за 10 г.
Само че по тръбата,

която бе построена, се до-
ставя газ за България и се
транзитира за Северна
Македония, Гърция, Съ-
рбия, че и за Румъния.
Чака се завършването

на връзката с Гърция, коя-
то в последните години бе
спасена. Еврокомисар
преди 2 години каза, че тя
е като котките и има 7 жи-
вота. Срокът да потече
газ по нея е юли догоди-
на. Живков заплаши, че
ако не се спазят срокове-
те, ще активира неустой-
ката от 90 000 евро на
ден.
Предстои построяването

и на връзката със Сърбия,
за която бе избран изпъл-
нител. Така газовата изо-
лация на България ще
приключи окончателно.

холдинг купува емисиите
за държавната тец, а су-
мите трансформира в дъл-
гове.

Друг стратегически въ-
прос освен бързо решение
за тецовете е бъдещето
на атомната енергия - да-

ли ще се строи АЕЦ “Бе-
лене”, или ще има VII блок
на АЕЦ “Козлодуй”? А мо-
же би и двата проекта,

Едно от
важните

решения,
които трябва

се вземат в
енергетиката, е
как да продъл-
жи работата на

въглищните
централи.
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Газът е възлов в този
преходен период към зеле-
ната енергия. И основни
количества ще се насочат
към комплекса “Марица-из-
ток”.
Някак си “Мариците”

липсваха в първоначалния
вариант в българския план
за възстановяване. Във
втория вариант се появи
газопровод с инвестиция за
477,2 млн. лв. Парите са
заделени за изграждане на
инфраструктура за пренос
на водород и нисковъгле-
родни газообразни горива
за захранване на електро-
централи и други потреби-
тели във въглищни региони
в България.
С парите ще се изградят

125 км нови газопроводи
към ТЕЦ “Марица-изток 2”,
“КонтурГлобал Марица-из-
ток 3”, “Ей И Ес - 3С Мари-
ца-изток 1” и други потре-
бители в Маришкия въгли-
щен басейн. Предвиждаше
се и захранване на ТЕЦ
“Бобов дол” и други потре-
бители в региона, като га-
зопроводите до тях са око-
ло 50 км. Новите тръби ще
бъдат свързани с газопре-
носна мрежа на “Булгар-
трансгаз” и с IGB - интерко-
нектора Гърция - България.
Записани бяха и едни

78,2 млн. лв. за пилотни
проекти за водород. В по-
следния вариант на плана

парите за
инсталации за
водород бяха
увеличени
три пъти - на
234,7 млн.,

като безвъзмездното под-
помагане е 117,4 млн. лв.
С още 100 млн. са увели-

чени и първоначалните ин-
вестиции от 434,3 млн. лв.
в газопроводи, пригодени и
за транспортиране на во-
дород към централите от
комплекса “Марица-изток”
и към ТЕЦ “Бобов дол”.
Планирани са и 42,9 млн.

лв. собствено финансиране.
Всъщност не е съвсем

ясно какво вече има в по-
следния вариант на плана,
който в момента се подго-
твя от вицепремиера Ата-
нас Пеканов. Министър
Живков заяви, че в област-
та на енергетиката са при-
ключени дебатите и 700
млн. евро ще се насочат
към комплекса “Марица-из-
ток”, но не стана ясно за
какво. Съфинансирането,
което се очаква от компа-
ниите, е 40%.
Самите централи и мини

“Марица-изток” се сдружи-
ха и финансират проучване
за депониране на въглеро-
ден диоксид. В момента, в
който стана ясно, че го
правят, последва силна
реакция от определени
енергийни и политически
среди, че това е невъзмож-

но.
Шефът на “Ей И Ес Бъл-

гария” Иван Цанков твърди,
ченамерениетоедасепроу-
чи дали технологията е въз-
можна и колко ще струва.
Вероятно още проекти

могат да се предвидят в
Маришкия комплекс, вклю-
чително фотоволтаични
централи и инсталации за
водород. Затова експерти-
те говорят и за множестве-
ност на решенията. И да
не забравяме и фонда за
справедлив преход, в който

1,178 млрд. евро
европейски пари
са предвидени за
застрашените от
Зелената сделка
региони
Преди да се посегне към

тях обаче трябва да са го-

тови териториалните пла-
нове на справедлив пре-
ход.
Предстои и дигитализа-

ция на мрежата на Елек-
троенергийния системен
оператор, за което са
предвидени 467 млн. лв. от
плана за възстановяване.
След тази модернизация
ще могат да бъдат присъе-
динени 2000 мегавата въз-
обновяеми мощности.
Все още не се знае дали

в плана е предвидено под-
помагане на складирането
на ток в батерии, или пък
за завършването на язовир
“Яденица” на ПАВЕЦ “Чаи-
ра”, което ще увеличи ка-
пацитета на най-голямата
“батерия” за складиране на
ток.
В ход е и последният

етап на либерализацията
на пазара на електроенер-

гия за най-малките небито-
ви потребители. От 1 юли
те трябва да са на свобод-
ния пазар.
Но все още няма дефини-

ция за енергийно уязвими
и бедни домакинства, за да
се направи финалната
стъпка - излизането и на
бита на свободния пазар.
Тази дефиниция се търси
от 2016 година.
Свободната търговия с

ток е неразривно свързана
и с присъединяването към
европейските пазари на
платформата “Ден напред”
на борсата. Тези дни стана
ясно, че до три месеца ще
се случи обединението
през границата с Румъния,
което ще направи невъз-
можни всякакви манипула-
ции на пазара у нас.
Това са основните ре-

форми, които се случват
или тепърва трябва да се
случат в енергетиката. Въ-
просът е това да стане
плавно и балансирано, без
трусове на електроенергий-
ната система.
И докато куп задачи на

държавно ниво чакат ре-
шение, не е така при биз-
неса. Той бързо започна
да монтира фотоволтаици
на покривите на цехове и
халета, за да намалява
сметките си за ток, които
купува на свободния пазар.
Наченки на силно раз-

движване има и при проек-
тите за възобновяеми цен-
трали. След като през 2012
г. те бяха стопирани един
път с мораториум, а след
това с различни законови
ограничения и дълго време
нямаше инвестиции, в мо-
мента има малък бум на
заявления за играждането
им. Заради поевтиняването
на модулите техният ток е
конкурентен на пазара. Ос-
вен това бяха направени и
някои законови промени,
които отключват вложе-
нията.

Проектът за
изграждане
на VII блок

в АЕЦ
“Козлодуй”
продължа-

ва да е
актуален
колкото и
довършва-

нето
на АЕЦ

“Белене”.

След дигитализацията
на преносната мрежа ще
се отвори капацитет за
още 2000 мегавата въз-
обновяеми централи.



Печалба за първото тримесечие
на 2021 г. след плащане на данъци 137,703 млн. лв.

Печалба за същия период на 2020 г. 126,305 млн. лв.

 През първото тримесечие на 2021 г. атомната централа е реализирала с 
3,2% по-малко електроенергия в сравнение с първото тримесечие на 2020 г. – 
общо 4,3 млн. мегаватчаса. Има доста съществени промени в дела на отдел-
ните видове електроенергия. Тази, която се продава на регулирания от КЕВР 
пазар, е намаляла с цели 25% в сравнение със същия период на 2020 г. за сметка 
на продажбите на нерегулирания пазар.

Печалба за първото тримесечие
на 2021 г. след плащане на данъци 5 хиляди лв.

Печалба за същия период на 2020 г. 3 хиляди лв.
 Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ е създадено през 
2004 г., за да демонтира и съхранява излезли от употреба ядрени съоръжения 
и радиоактивни отпадъци, които се употребяват в медицината. Дейност-
та му се финансира главно от два ядрени фонда, създадени паралелно с пред-
приятието, в които влизат средствата, отпуснати от Европейската 
комисия за извеждане от експлоатация на старите съоръжения в АЕЦ „Козло-
дуй“. Всяка година предприятието подписва нов договор, по силата на 
който се финансират конкретно дейностите за съответната година.

Печалба за първото тримесечие
на 2021 г. след плащане на данъци 47,353 млн. лв.

Печалба за същия период на 2020 г. 13,671 млн. лв.
 Въпреки лекото намаление на изкупената и продадена от НЕК електрое-
нергия през първото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същия период на 
миналата предприятието има съществено нарастване на печалбата. Това 
се получава най-вече заради увеличеното търсене на електроенергия на 
борсата и на свободния пазар, където цените са по-високи, отколкото на 
регулирания. Увеличените заради валежите водни ресурси в стопанисвани-
те от предприятието язовири също допринасят за нарастване на 
продажбите на електроенергия.

Печалба за първото тримесечие
на 2020 г. след плащане на данъци 72,478 млн. лв.

Печалба за предишната 2019 г. 104,654 млн. лв.

 Намалението на чистата печалба на „Булгартрансгаз“ през 2020 в сравне-
ние с 2019 г. идва на фона на увеличени приходи за същия период. Те са нарас-
нали със 7,6% за една година – от 403 през 2019-а на 434 млн. лв. през 2020 г. В 
същото време обаче има и силно нарастване на разходите, които са 
предимно за инвестиционната програма на дружеството. През 2019 г. те са 
били 287 млн. лв., но през 2020 г. са вече 353 млн. лв., т.е. са се увеличили с  
23,19%.

Загуба от дейността за 2020 г.

Загуба от дейността за 2019 г.

328,625 млн. лв.
201,975 млн. лв.

 Основната причина за влошаване на финансовите резултати на центра-
лата през 2020 г. е, че тя е произвела и продала с 33% по-малко електроенер-
гия в сравнение с 2019 г., което е довело до намаляване на приходите с 31%. В 
същото време разходите не са намалени толкова съществено, тъй като те 
се правят основно за  закупуване на емисии парникови газове, които поскъп-
наха през 2020 г. Освен това вследствие на пожар през юни 2019 г. от строя 
излязоха абсорбер и комин на сероочистваща инсталация, което принуди 
дружеството да направи големи инвестиционни разходи за възстановяване 
на съоръженията.

АЕЦ „Козлодуй“

„Булгартрансгаз“

ДП „Радиоактивни отпадъци“

ТЕЦ „Марица-изток 2“

„Национална електрическа компания“
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Печалба за същия период на 2020 г.

Печалба за първото тримесечие
на 2021 г. след плащане на данъци 39,198 млн. лв.

Печалба за същия период на 2020 г. 27,825 млн. лв.
Електроенергийният системен оператор осъществява единното опера-
тивно планиране, координиране и управление на електроенергийната систе-
ма на България, съвместната работа на електроенергийната ни система с 
тази на други страни, осигурява експлоатацията, поддръжката и надеждно-
то функциониране на електропреносната мрежа, поддържането на спомага-
телни мрежи, както и ремонтни дейности и услуги в областта на енергети-
ката. Компанията осъществява транзита на електроенергия по национална-
та мрежа и организира пазар на електрическа енергия. На 11  май т.г. ЕСО се 
присъедини към европейския пазар „Ден напред“ чрез връзката с гръцката 
електроенергийна система, а Междинното пазарно обединение с Чехия, 
Словакия, Унгария и Румъния заработи на 17 юни.

Финансов резултат за първото 
тримесечие на 2021 г. Загуба: 7,507 млн. лв.

Финансов резултат за първото
тримесечие на 2020 г. Печалба: 7,572 млн. лв.

„Мини Марица-изток“ ЕАД е дружество - част от Българския енергиен 
холдинг, което експлоатира три големи открити рудника за добив на лигнит-
ни въглища в района на Раднево, Старозагорско. Влошаването на финансовия 
му резултат в началото на 2021 г. се дължи най-вече на обстоятелството, че 
трите големи теца и брикетната фабрика, които основно използват негови-
те въглища, значително са намалили доставките си.  

Печалба за първото тримесечие
на 2021 г. след плащане на данъци 278,733 млн. лв.

9,254 млн. лв.

В началото на 2021 г. – през февруари, кредитната агенция Fitch Ratings 
повиши перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг в чужда и 
местна валута на БЕХ ЕАД от „стабилна“ на „положителна“, запазвайки 
рейтинга на ниво „ВВ“. В същото време агенцията потвърди рейтинга 
„ВВ-“ на БЕХ на необезпечените облигации в чужда валута. На 10 май агенци-
ята повиши този рейтинг до ниво „ВВ“.

Нетна печалба за
първото тримесечие на 2020 г.

Нетна печалба за
първото тримесечие на 2021 г. 19,785 млн. лв.

49,929 млн. лв.
Булгаргаз“ е търговското дружество, което се занимава с внос, разпределе-
ние и продажба на природен газ в страната. Намалението на печалбата му 
през първото тримесечие на 2021 г. с около 65% в сравнение със същия период 
на миналата година се дължи най-вече на факта, че точно по това време през 
2020 г. дружеството получи компенсациите от „Газпром“ след преговорите, 
водени между руския доставчик и Европейската комисия, и те бяха отразени 
в тогавашните отчети. „Булгаргаз“ възстанови сумите, които клиентите 
му са надплатили, през август 2020 г.

Финансов резултат за
 2019 г. Загуба от: 687 808 лв.

„Минпроект“ ЕАД е държавно дружество, което извършва консултантски и 
проектантски услуги на въгледобивните дружества в страната, тецове-
те и големите промишлени предприятия от рудодобива.  Финансовата му 
загуба през 2019 г. се дължи най-вече на обстоятелството, че възможност-
ите на местните дружества от отрасъла да инвестират в иновационни и 
екологични проекти бяха силно стеснени през 2019 г., тъй като целият 
бранш бе в криза от края на 2017 г. насам.

„Български енергиен холдинг“

„Булгаргаз“

„Минпроект“

„Електроенергиен системен оператор“

„Мини Марица-изток“
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МАРИЯНА БОЙКОВА

АЕЦ “Белене” ли ще се
строи, или първо седми
блок в АЕЦ “Козлодуй”, а
после и осми? От година и
няколко месеца това е ак-
туална въпросителна с
геополитически привкус.
От десетилетия двата
проекта живеят свой па-
ралелен живот. А изборът
все се отлага.
Миналата година по то-

ва време съобщихме, че
“Белене” е пред финал,
тъй като 2/3 от процедура-
та за избор на стратегиче-
ски инвеститор бе извър-
вяна. Имаше шорт-листа с
пет компании.
Само че политическа

необходимост, стратегиче-
ски интерес или нещо дру-
го направи така, че

да се случи
остър завой от
площадката на
“Белене” с
покритото с
найлони
оборудване към
площадка 2 на
АЕЦ “Козлодуй”
Процедурата за избор

на стратегически инвести-
тор за централата беше
приспана от пандемията
от COVID-19 през март
миналата година.
Все пак през април бяха

подписани споразумения-
та за конфиденциалност
между НЕК и всяка една
от петте компании. То е
обвързващо както за тях,
така и за всички техни
консултанти, банкери,
агенти и други и е задъл-
жително условие, за да
могат те да получат ин-
формационния меморан-
дум.
На 30 април информа-

ционният меморандум за
проекта АЕЦ “Белене” бе
изпратен онлайн до всич-
ки потенциални кандидати
от т.нар. “кратка листа”
(short list). В него е цялата
информация, свързана с
националното законода-
телство, с пазара на елек-
трическата енергия в Бъл-
гария и региона, с евро-
пейските изисквания в
областта на ядрената
енергетика.
Предпоследният етап

беше осигуряване на до-
стъп на петте компании от
късата листа до информа-
ционната зала, в която са
тайните на проекта. След
запознаването на канди-
дат-инвеститорите с доку-
ментацията те имаха три
месеца да си напишат
офертите. Първоначално
опасността от вируса и
мерките в различните дър-
жави блокираха нормал-
ния процес.
Да припомним, че в пе-

торката бяха и още са,
тъй като процедурата не е
прекратена, руската кор-
порация “Росатом”, китай-
ската CNNC, корейската
Korea Hydro & Nuclear

“Белене” или
“Козлодуй”,
“Козлодуй”
или“Белене”?

ждане на VII блок стар-
тира през 2012 г., когато
“Уестингхаус” беше из-
брана да направи пред-
проектно проучване за
него, а “Риск инжене-
ринг” бе наета да изго-
тви геоложко проучване
и сеизмика на три пло-
щадки на територията на
атомната централа.
Перипетиите премина-

ха през визита на тога-
вашния министър на ико-
номиката и енергетиката
Драгомир Стойнев в цен-
тралата на американска-
та компания, през реше-
ние на правителството
на Пламен Орешарски
за акционерно споразу-
мение с компанията. То
бе оставено за преценка
от кабинета на Борисов,
който през 2015-а го от-
каза. В края на март
2017 г. бе обявено, че
“Тошиба”, която е соб-
ственик на американска-
та компания, е поискала
фалита на “Уестингхаус”.
През януари 2018 г.
ядрената компания бе
купена от канадския кон-
гломерат “Брукфийлд
бизнес партнърс”
(Brookfield Business
Partners LP) за 4,6 млрд.
долара. Така
приключи първият
опит за изграждане
на VII блок
Ядрени експерти ко-

ментират, че сега “Уе-
стингхаус” вече не могат
да построят прословутия
раектор АР 1000, но пък
могат да бъдат партньо-
ри с руснаците и с “Дже-
нерал електрик” и че
възловият интерес е за
доставки на ядрено гори-
во.
В момента ситуацията

е следната: има одобре-
на от Агенцията за ядре-
но регулиране площадка
2 на територията на АЕЦ
“Козлодуй”. Има и работ-
на група, която проучва
възможности и техноло-
гии и складирани на пло-
щадката на “Белене”
реактори. И инвестиция
от 3 млрд. лв., която до
момента България е вло-
жила в ядрена мощност.
И двете процедури - и

за “Белене”, и за нова
ядрена мощност в “Коз-
лодуй”, не са прекратя-
вани.
Поне за времето на

служебния кабинет едва
ли ще има развитие на
който и да е от двата
проекта.
Информационната зала

в НЕК ще продължи да
чака кандидат-инвести-
торите. Работната група
ще проучва как да се на-
прави VII блок, а бъде-
щият парламент и прави-
телство ще трябва да ре-
шават как и дали ще се
развива ядрена енерге-
тика в България.

(Хроника на двата
проекта - на VIII стр.)

На територията на
“Козлодуй” е одобре-
на площадка за нова
ядрена мощност.

И двата проекта не са спрени,
явно ще се чака решение на
бъдещи мнозинства в парламента

на правителството одобри
доклад на тогавашния
енергиен министър Теме-
нужка Петкова, с който
предлага работна група да
провежда разговори с
американски производите-
ли и да проучва техноло-
гии, включително и за
малки реактори.
Работната група се тру-

ди, срокът да представи
резултати беше краят на
юни. Тя обаче поиска още
месец-два отсрочка от
служебния министър на
енергетиката Андрей Жив-
ков и той им я даде.
След визитата на Муста-

фа в атомната централа в
енергийните среди се ко-
ментираше схемата за из-
граждане на новия блок в
“Козлодуй”. Тя

повтаря донякъде
консорциума за
“Белене”, само че
на мястото на
“Фраматом”
влиза
“Уестингхаус”.
Първият опит за изгра-

Power Co., които са се за-
явили като стратегически
инвеститори.
Френската компания

“Фраматом” има интерес
да произведе системите
за сигурност на централа-
та и електрическото обо-
рудване.
Американската “Джене-

рал Електрик” пък иска да
произведе турбините. И
двете компании са обяви-
ли, че ще осигурят финан-
сирането на доставките си.
В разгара на пандемия-

та, на 18 май миналата
година, когато беше ло-
гично всичко да замре,
дойде новината, че три от
компаниите от шорт-ли-
стата се обединяват в
консорциум за участие в
процедурата за “Белене”.
Това са “Росатом”, “Дже-
нерал Електрик” и “Фра-
матом”.
Тогава и енергийният

министър Теменужка Пет-

кова, която отиде в парла-
мента да съобщи новина-
та, и премиерът Бойко Бо-
рисов бяха доволни, че та-
кова мощно сдружение ще
се конкурира за “Белене”.
Обратът настъпи на 4

декември миналата годи-
на, когато

американската
посланичка Херо
Мустафа отиде в
АЕЦ “Козлодуй” и
лансира идеята за
хибриден проект
- с руски реактор от пло-

щадката на АЕЦ “Белене”
и западни технологии.
Сигнал за подобен

обрат вече беше дал бив-
шият премиер Бойко Бо-
рисов, който месец и по-
ловина преди това си по-
иска американски реактор
и гориво, за да има дивер-
сификация.
На 20 януари тази годи-
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Два ядрени проекта в паралелен живот (Историята им по години)

 1981 г. Министерският съвет утвърждава площадка за 
изграждане на втора атомна електроцентрала в България на река Дунав, 
източно от Белене.
 1990 г.  Правителството разпорежда ограничаване строителството на 
централата и през 1991 г. спира изграждането на АЕЦ „Белене“. Оборудване-
то е било поръчано, платено, произведено и доставено в България от руска-
та страна.
 2004 г. Министерският съвет взема принципно решение за изграждане на  
АЕЦ „Белене“, след затваряне на малките блокове в АЕЦ „Козлодуй“,  а през 
2005 г. определя проекта за обект с национално значение и взема решение за 
изграждане на ядрена централа на площадка „Белене“ с два блока с общо 2000 
мегавата мощност.

   29 ноември 2006 г. НЕК подписва 
споразумение с избраната след 
обществена поръчка руска компа-
ния „Атомстройекспорт“. Страни-
те се ангажират да сключат бъдещ 
договор за инженеринг, доставка и 
строителство на АЕЦ „Белене“. 
Договор така и не бе подписан, а 
нещата се уреждаха с анекси към 
споразумението
   Ноември 2008 г. С анекс  НЕК  
поръчва оборудването с дълъг 
цикъл на производство  за блокове 1 
и 2.
  2011 г. „Атомстройекспорт“ 
завежда арбитражно дело в Париж 
срещу НЕК за 54 млн. лв. неплатено  
оборудване. НЕК внесе контраиск в 

Женева за 63 млн.  След спиране на строителството руснаците внесоха 
допълнителен иск и вдигнаха претенциите си до 1 млрд. евро. Двете арби-
тражни дела бяха обединени за около 1,2 млрд. евро.
 Март 2012 г. Първо правителството, а след това и парламентът взема 
решение за спиране на АЕЦ „Белене“.
 14 юни 2016 г. Арбитражът в Женева задължи НЕК да заплати на руската 
компания цената на произведеното оборудване.
 6 декември 2016 г. Министерството на енергетиката извърши валутен 
превод по сметка на НЕК в размер на 601 617 133 евро. Това става след реше-
ние на парламента и правителството.  НЕК се разплати с руснаците и 
получи оборудването, заемът още виси на националната компания.
 7 юни 2018 г. Парламентът размрази по предложение на кабинета проекта 
„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“. Това са руската корпора-
ция „Росатом“, китайската CNNC, 
корейската Korea Hydro & Nuclear 
Power Co., които са се заявили като 
стратeгически инвеститори. 
Френската компания „Фраматом“ 
има интерес да произведе систе-
мите за сигурност на централата и 
електрическото оборудване. 

Американската „Дженерал eлектрик“ пък иска да произведе турбините. И 
двете компании са обявили, че ще осигурят финансирането на доставките 
си.
 Март 2020 г. Процедурата се забавя с пандемията от COVID-19. Тя беше 
стигнала до етап осигуряване на достъп на компаниите от късата листа до 
информационната зала, в която са документите на проекта. След запозна-
ването на кандидат-инвеститорите с документацията, те имаха три 
месеца да си напишат офертите. 
 18 май 2020 г. Дойде новината, че три от компаниите от кратката листа 
са се обединили в консорциум. Това са  „Росатом“, „Дженерал електрик“ и 
„Фраматом“.
 21 юни 2021 г. И до днес не е осигурен достъп до информационната стая. 
Дори след обявяването, че ще се строи VII блок в АЕЦ „Козлодуй“ с реактор 
от „Белене“, парламентът не е спирал процедурата. Тя бе отворена с негово 
решение.

 11 април 2012 г. Народното събраниe дава принципно съгласие 
за изграждане на нова ядрена мощност на площадката „Козлодуй“.
 9 май 2012 г. Вписана е в Търговския регистър компанията „АЕЦ Козлодуй" - 
нови мощности“. 
 Август 2021 г. След търг е избрана „Уестингхаус" да направи предпроект-
но проучване за VII блок. „Риск инженеринг“ пък изготвя геоложко проучване и 
сеизмика на три площадки на територията на атомната централа. 
 26 август 2013 г. Агенцията за ядрено регулиране издава разрешение за 
избор на площадка на ядрено съоръжение. 
Същата година министърът на икономиката и енергетиката Драгомир 
Стойнев казва, че ще предложи на кабинета на Орешарски да се строи VII 
блок по технология на „Уестингхаус“. 
 2 октомври 2013 г. Минис-
търът на околната среда и 
водите дава положителна 
оценка на доклада за ОВОС 
за изграждане на нова 
ядрена мощност в „Козло-
дуй“.
 От октомври 2013 г. - до 
началото на 2015 г. текат 
процедури за ОВОС и избор 
на площадка.
 2014 г. Вече има решение 
на правителството на 
Орешарски за акционерно 
споразумение с американ-
ската компания.
 Май и юли 2014 г. Прего-
ворите с американската 
компания продължават на ниво правителство, обсъжда се цена от 5 млрд. 
долара. 
 6 юли 2014 г. кабинетът на Пламен Орешарски подава оставка и оставя на 
следващото правителство подписването на споразумението. Второто 
правителство на Борисов продължи преговорите с „Уестингхаус“, а на 1 
април 2015 г. премиерът обяви, че българската страна няма да подпише 
акционерното споразумение. Мотивът е, че от „Уестингхаус“ не са потвър-
дили изискването за финансиране на 49% от проекта.
 На 27 януари 2015 г. Министърът на околната среда и водите одобрява 
ОВОС за осъществяването на инвестиционно намерение за изграждане на 
нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадка 2 на АЕЦ „Козло-
дуй“.  
 2 април 2015 г. Образувано е дело във ВАС по решението за одобряване на 
ОВОС. 
 12 юни 2015 г. В Агенцията 
по ядрено регулиране е 
подадено искане за одобря-
ване на площадката. 
 Март 2017 г. „Тошиба“, 
която е собственик, обяви, 
че е поискала фалита на 
„Уестингхаус“. 
 През януари 2018 г. ядре-
ната компания бе купена от 
канадския конгломерат 
„Брукфийлд бизнес парт-
нърс“ (Brookfield Business 
Partners LP) за 4,6 млрд. 
долара. 
 2018 г. до 2 април 2019 г. 
текат дела във ВАС, които 
приключват с отхвърляне на жалбите.
 16 март 2020 г. Одобрена е от Агенцията за ядрено регулиране площадка 2 
за разположение на ядрено съоръжение.
 На 14 октомври 2020 г. Министерският съвет взема решение за предпри-
емане на подготвителни действия и проучване на възможностите за 
изграждане на нова ядрена мощност на одобрената площадка и възлага БЕХ 
да влезе в преговори с американски компании.
 На 4 декември 2020 г. В АЕЦ „Козлодуй“ американската посланичка Херо 
Мустафа се обяви за хибриден проект за VII блок - с руски реактор и амери-
кански технологии. 
 27 май 2021 г. Работна група проучва възможностите за осъществяване-
то на проекта, срокът беше 31 май. Поискали са от служебния министър 
Андрей Живков удължаване на срока с месец-два. 

АЕЦ „Белене“ Нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“
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Интерконекторът с Гърция
отваря българския
пазар за нови търговци

енергийна програма за
възстановяване (ЕЕПВ), 35
млн. по линия на Опера-
тивна програма “Иновации
и конкурентоспособност”,
участие със собствен капи-
тал на акционерите и 110
млн., които са отпуснати
като заем от Европейската
инвестиционна банка (ЕИБ)
и са обект на държавна га-
ранция в същия размер.
Ангажиментите по заема

към ЕИБ, както и правила-
та на ЕК по безвъзмездно-
то финансиране изискват
всяко усвояване на транш
да се осъществява само
след редица проверки и
одити на независими меж-
дународни институции. В
строителната си фаза
проектът се проверява
средно веднъж на всяко
тримесечие от независим
екологичен консултант. То-
зи процес е по-сложен, но
служи за категорична га-
ранция, че при ангажимен-
тите за опазване на окол-
ната среда и социалното
въздействие не са допусна-
ти нарушения и че всички
дейности се извършват съ-
образно добрите практики
в бранша. Този висок стан-
дарт на работа среща пъл-
но одобрение и подкрепа
от европейските партньори
на България.
Интерконекторът

ще бъде въведен
в експлоатация
до 1 юли 2022 г.
След приключване на

строителните дейности в
края на 2021 г. предстоят
от 4 до 6 месеца, в които
ще се изпълнят задължи-
телни законови процедури
за разрешаване за започ-
ване на дейността, а ин-
фраструктурата ще бъде
подложена на цялостна
проверка - включително
чрез тестване с реални ко-
личества природен газ.

Интерконекторът Гърция
- България (IGB) е един от
най-стратегически значи-
мите проекти в енергийния
сектор, с които страната ни
се ангажира в последните
години. Газопроводът с об-
ща дължина 182 км ще
свърже газопреносните
мрежи на Гърция и Бълга-
рия съответно при градове-
те Комотини и Стара Заго-
ра, осигурявайки изцяло
нов маршрут за внос на
природен газ. Ключовата
локация на интерконектора
ще позволи на България да
се свърже с Южния газов
коридор, което ще гаранти-
ра достъп до нови пазари и
източници на газ, засил-
вайки енергийната дивер-
сификация на страната.
Проектът се изпълнява

от компанията ICGB, в коя-
то инвеститори с равни дя-
лове са БЕХ и гръцко-ита-
лианското дружество IGI
Poseidon. Проектната ком-
пания е официално реги-
стрирана през 2011 г., но
окончателното инвести-
ционно решение, което
превръща плановете за
IGB в реалност, е подписа-
но чак в края на декември
2015 г. Именно това съби-
тие дава старт на активна-
та подготвителна работа за
изграждане на интерконек-
тора, като в средата на
2016 г. се провежда и пър-
вият пазарен тест за за-
пълване на капацитета от
общо 3 млрд.куб. м/годиш-
но в посока Гърция-Бълга-
рия. Още на този ранен
етап пазарът откликва с го-
лям интерес към плановете
за изграждане на стратеги-
ческа инфраструктура,
свързваща газопреносните
мрежи на двете съседни
страни, и пет компании ре-
зервират общо половината
от капацитета на IGB. За
България това е ясен знак
за предстоящите нови въз-
можности - четири от петте
компании са изцяло нови
за страната ни и за първи
път стъпват на българския
пазар.
Очакванията за сериозно

отваряне на
българския
пазар към нови
източници на
природен газ

и възможността страната
ни да стане незаобиколим
фактор на газовата карта
на региона са сред основ-
ните предимства на IGB.
Интерконекторът се явява

ване на газопровода под
коритото на река Марица и
под язовир “Студен кладе-
нец”, което ще се изпълни
чрез един от най-сложните
методи - хоризонтално на-
сочено сондиране. Екипите
на подизпълнителя, натова-
рен с тази задача, вече са
мобилизирани и в готов-
ност да започнат първия
сондаж под река Марица.
Макар и предизвикателен,
процесът е най-екологично
щадящият вариант, тъй като

ще има минимално
въздействие върху
околната среда

и естествената популация
на животински видове в ре-
гиона.
Екологичният аспект е от

особена важност за ICGB и
проектът се изпълнява при
спазване на най-високите
стандарти в практиката при
подобни мащабни начина-
ния. Всички дейности,
свързани с напредъка на
отделните етапи на реали-
зация на IGB, се изпълня-
ват в синхрон с българско-
то законодателство и с
правилата на ЕС. Газовата
връзка с Гърция подлежи
на редица допълнителни
проверки и регулации, кои-
то са нехарактерни за дру-
гите големи енергийни
проекти в България, и това
се дължи на европейското
финансиране, което е част
от общия бюджет на
проекта. IGB се изгражда с
общ бюджет 240 млн. евро,
от които 45 млн. са отпус-
нати по Европейската

икономически най-изгодни-
ят маршрут за внос на газ
към България от Каспий-
ския регион и дава достъп
до природен газ от страни
като Египет, Израел и дру-
ги, включително втечнен
природен газ от САЩ.
Именно заради това една
от основните задачи на
проектната компания е да
гарантира изпълнението на
проекта, без да се излиза
от предварително заложе-
ния бюджет. Това ще позво-
ли на IGB да запази конку-
рентна тарифа за пренос,
която да е привлекателна за
търговците на природен газ.
Синергията на интерко-

нектора с други ключови
енергийни проекти в регио-
на го прави

още по-конкурентен
и привлекателен
като търговска
възможност

за пренос на синьо гориво
до трети пазари - включи-
телно в Източна и Цен-
трална Европа. Очаквания-
та са, че с въвеждането в
експлоатация на LNG тер-
минала при Александрупо-
лис, в който и България е
пълноправен акционер, ще
се разгърне и пълният ка-
пацитет на IGB, който при
интерес може да достигне

до 5 млрд. куб. м/годишно.
Газовата връзка Гърция -

България е в напреднал
етап на строителната фаза,
като по договор изпълни-
телят на строителните дей-
ности ще завърши изграж-
дането на линейната ин-
фраструктура в края на та-
зи година. Към средата на
юни всички необходими ко-
личества тръби са произве-
дени и доставени.
Над 155 км от общо 182-

километровото трасе вече
са заварени, като дейност-
та напредва с отлични тем-
пове и паралелно се осъ-
ществява стриктен контрол
за качеството на всеки за-
варъчен шев. 95 км от га-
зопровода са напълно гото-
ви и положени в траншея-
та, като нейната подготов-
ка и обратното засипване
продължават по план. Ос-
вен основните строителни
работи екипите на терен са
ангажирани с редица други
дейности като изграждане
на наземни съоръжения,
извършване на специални
пресичания, полагане на
изолация, хидротестове и
др. Започнати са и строи-
телно-монтажни работи по
газоизмервателната стан-
ция в Стара Загора и дис-
печерския център до Ха-
сково. Предстои премина-

IGB има директна връзка с
Трансадриатическия газопровод,
което го прави най-конкурентния и
пряк маршрут за внос на природен
газ от Каспийския регион

95 км от газопровода
са напълно готови и
положени в траншеята.
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Газовите потоци през България

Използван 
капацитет на 
газопровода за 
месец май към 
Северна 
Македония 

12,5%

Използван 
капацитет на 
газопровода за 
месец май към 
Гърция

74,01%

Използван 
капацитет на 
газопровода за 
месец май към 
Румъния

99,89%

Използван 
капацитет на 
мрежата за месец 
май в България

87,43%

Използван 
капацитет на 
газопровода за 
месец май към 
Сърбия

60,76%

Северна Македония

Сърбия

Румъния

Гърция

България

TAP
СолунСоСолун

TAP

дония

ърбия

ърция

гария

мъния

Резервиран
капацитет за 
месец май 2021 г.
в киловатчаса

Пренесени
количества за 
месец май 2021 г.
в киловатчаса

848 915 377

106 099 090

3 003 466 000

1 825 002 290

3 651 925 116

2 702 789 261

2 852 691 897

2 494 039 538

3 086 824 880

3 083 409 920

За първото 
тримесечие на 2021 г. 

от пренесени количе-
ства до изходни точки в 
страната са от източ-

ници, различни от 
руския. 

35% 

Руммъния

За 2020 г. 

от пренесени количе-
ства до изходни точки в 
страната са от източ-

ници, различни 
от руския.

24,9% 

 На 1 февруари 2021 г. е въве-
дена в експлоатация компре-
сорна станция „Расово“. Тя е 
едната от станциите по се-
верното трасе на „Балкански 
поток“. Това повиши техниче-
ските възможности за пренос 
към Сърбия от 
174 075 000 киловатчаса на ден 
на 211 000 000 квтч/ден. 

 1 октомври 2021 г. е планира-
ната дата за въвеждане в 
експлоатация на компресорна 
станция „Нова Провадия“. 
Резултатът е, че ще бъдат
повишени техническите 
възможности за пренос към 
Сърбия на 398 126 000 кило-
ватчаса на ден и към Румъния 
от 121 663 843 квтч/ден на 
155 727 070 квтч/ден. 
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35% от газа, който влиза
у нас, вече не е руски

завършване.
“Там ние сме се отказали

от едни сигурни постъпле-
ния от 1,350 млрд. лв. по
стария транзитен договор,
който сме имали, и освен
това сме задлъжнели с
още толкова, за да започ-
нем да строим нов газопро-
вод, който би могъл да се
започне и с тези постъпле-
ния, които сме имали по
стария договор за транзит”,
каза той. Живков се усъм-
ни, че инвестицията ще бъ-
де изплатена за 10 години.
Тези въпроси вероятно

ще намерят отговорите си
от политиците. Факт е оба-
че, че за по-малко от две
години (стартът е през ок-
томври 2019 г.)

газопроводът
бе построен

и по него от началото на
2021 г. се транспортира газ.
Другият любопитен факт

при газовите потоци е, че
на 99,98% през май месец
е бил запълнен капаците-
тът към Румъния. Не става
въпрос за интерконектора
със северната ни съседка,
а за Трансбалканския га-
зопровод, по който се
транспортираше руският
газ от Украйна до компре-
сорна станция “Негру Во-
да - Исакча” и към Бълга-
рия, а оттам към Турция,
ГърцияитогаваМакедония.
Сега потокът е обратен.

Над 99% от
тръбата на
Трансбалканския
газопровод,
по който го
получавахме
преди, е пълна, но
в обратна посока

Газопороводът
“Балкански
поток” бе

завършен за
по-малко от
две години
след старта
на строител-
ството му.

35% от газа през първо-
то тримесечие на тази го-
дина вече е различен от
руския. През миналата го-
дина този процент беше
24,9, сочат данни на сайта
на “Булгартрансгаз”.
Така

доставката на
природен газ от
различни източници
все повече става
факт и процентът
нараства,

независимо че газовата
връзка с Гърция все още
не е готова. На брифинг на
17 юни министърът на
енергетиката Андрей Жив-

ков заяви, че срокът за за-
вършване на гръцката
връзка е краят на 2021 г.,
а пускането в експлоата-
ция - юли догодина. Ако не
бъде спазен, ще бъдат акти-
вирани обезщетенията, кои-
то са 90 000 евро на ден.
Газовият оператор и

“Булгаргаз” намериха вре-
менен път да вкарат в дър-

жавата синьо гориво по до-
говора с азербайджанската
компания.
Газовите потоци за ме-

сец май показват (виж ин-
фографиката), че капаци-
тетът на “Балкански поток”
към Сърбия е използван на
над 74%, и то преди да е
завършена втората ком-
пресорна станция “Нова

Провадия”, която трябва да
тласка газа в западна по-
сока.
Компресорната станция

“Расово” от февруари е
пусната в експлоатация.
В четвъртък служебният

енергиен министър Андрей
Живков се усъмни във фи-
нансовия модел на този
проект, който вече е пред

Кремен Георгиев: Без да развием
построеното от бащите ни, няма
добро бъдеще за енергетиката
- Как бихте представили

асоциацията, която пред-
ставлявате, г-н Георгиев?
- АТДБ обединява повече-

то предприятия, които
произвеждат парното и
електричеството на бълга-
рите.
- Каква е оценката ви за

изминалия отоплителен
сезон?
- Дружествата работиха в

условията на две силни пан-
демични вълни. Голямо пре-
дизвикателство беше да
опазим здравето на служи-
телите в такива големи ко-
лективи и да направим
всичко възможно да пред-
пазим и клиентите. За по-
требителите бяха въведени
повече онлайн услуги, въз-
можности за безкасови пла-
щания и дистанционен от-
чет.
При нас хоум офис няма,

има работа на терен. Някой
трябва да работи до котела,
друг в командната зала,
трети да прави ремонти. В
дъжд, кал, пек, навън или в
котелните помещения, къде-
то температурата на възду-
ха сигурно е по-висока от
тази в Сахара. Да си енер-
гетик, не е лесно. Без вся-
каква куртоазия мога да ка-
жа, че българските енерге-
тици се справиха с чест със

По време на кризата
българските топлофикации не
уволняваха хора, а назначаваха
задачата си и не допуснаха
сривове в енергийната сис-
темата.
- Как се очертава сезо-

нът, който предстои?
- Предстоящият отоплите-

лен сезон се очертава като
сложен най-вече заради ръ-
ста на цените на природния
газ и големия скок на стой-
ността на въглеродните
емисии, което неминуемо
доведе до повишаване от
КЕВР на пределните цени
на топлоенергията. Което
бе използвано предизборно
от някои политици да обвин-
ят топлофикациите във
всички смъртни грехове.
Всъщност именно топло-

фикациите са привърженик
на възможно най-ниските
цени, защото за нас те оз-
начават възможност да при-
влечем повече клиенти.
Централното отопление е
рентабилно, когато има
много потребители. За нас
е най-важно то да е масова
и достъпна услуга.
- Какви са перспективи-

те пред отрасъла?
- Перспективите са свър-

зани с изпълнение на цели-

те, които България е поела
като член на ЕС във връзка
с Европейския зелен пакт.
Друг е въпросът как този
вече прословут преход към
нисковъглеродна енергетика
ще бъде осъществен на
практика и в какви срокове.
С магическа пръчка не мо-
жеш да замениш бързо
50% от електрическата
енергия в България, която
все още се произвежда от
въглища.
Газифицирането на тецо-

вете ще е труден процес,
свързан с огромни инвести-
ции. Радвам се, че тради-
ционни тецове като топло-
фикациите в Перник и Русе
сами, още преди Зелената
сделка да е факт, инвести-
раха в газови когенерации.
В тези тежки времена на
стагнация да правиш такива
големи инвестиции, означа-
ва само едно - че си отгово-
рен към бъдещето на стра-
ната си и на предприятието
си. И още нещо много важ-
но - по време на кризата
българските топлофикации
не уволняваха хора, а на-
значаваха!

Инж.КременГеоргиевеенергиенекспертс25годиниопит.
Бил е изпълнителен директор на топлофикациите вПерник и
София. Председател е на Асоциация на топлофикационните
дружества в България.

- Коя друга топлоцен-
трала ви впечатлява с
плановете си?
- Без всякакво съмнение

емблематичният ТЕЦ “Бо-
бов дол”, който представи
разумни и изпълними стра-
тегии и намерения за гази-
фикация, изграждане на фо-
товолтаичен парк и дори
работи практически по пла-
нове за производство и вне-
дряване в бъдеще на “зелен
водород”. От това, което ще
се случи там, зависи до го-
ляма степен дали българ-
ската енергетика ще оце-
лее, дали преходът от въ-
глища към природен газ,
слънчева енергия и водород
е изпълним.
ТЕЦ “Бобов дол” ще е по-

казателен пример, защото
той не е държавен, няма
специални договори за из-

купуване на енергия, той е
класически пример за цен-
трала, която прави всичко
възможно да работи и в бъ-
деще, а не просто да бъде
ликвидирана.
- Има ли място в бъде-

щето централа, построена
през 70-те години?
- Разбира се. У нас няма

инвеститор, който разполага
с финансовите и техноло-
гичните възможности да из-
гради подобна централа. В
построяването са участвали
хиляди български работници
и невероятни специалисти,
нашите бащи, които са дали
целия си живот за това по-
нятието “българска енерге-
тика” да съществува. Без да
пазим и развиваме построе-
ното от тях, няма как да
имаме добро енергийно бъ-
деще.
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Фризьорският салон
не бърза да излиза
на свободния пазар

Според новата методика
повече няма да се повто-
ри сегашната ситуация и
да има по-ниски от пазар-
ните цени на тока, осигу-
ряван от доставчиците от
последна инстанция.
Методиката обвързва та-

рифите на доставчика от
последна инстанция с по-
часовите цени на пазара
“Ден напред” на Българ-
ската независима елек-
троенергийна борса и с
тези за недостиг на ба-
лансиращия пазар. Така
се гарантира, че заплаща-
ните от клиентите цени
във всеки един момент ще
бъдат значително по-висо-
ки от пазарните, тоест

няма да имат
стимул да
остават при
доставчик
Предотвратяват се и нео-

босновано високи цени на
доставка, като същевремен-
но се осигурява приемлива
възвръщаемост от предос-
тавянето на услугата.
По този начин се гаран-

тират по-голяма равнопо-
ставеност, предвидимост и
сигурност в отношенията
между доставчиците от по-
следна инстанция и техните
клиенти, пише в обосновка-
та си комисията.
Новата формула, по която

се определя наказателната
цена на доставчиците от
последна инстанция, е
сравнително по-проста от
предишната.

80% от
електроенергията
са по тарифа за
съответния час на
платформата
“Ден напред” на
енергийната борса -
тоест тя е пазарна
Другите 20% може да се

нарекат наказателна цена,
защото тя е според балан-
сиращия пазар при недо-
стиг. Тоест плаща се по
тарифите, когато на бизнес
клиент не му достига ток,
което означава на високи
цени.
Към общата тарифа се

прибавят и 5% надбавка
за самия доставчик, както
и мрежовите услуги - цени
за достъп и пренос през
преносната и разпредели-
телната мрежа, таксата
“Задължения към обще-
ството”, ДДС и акциз.
Изчисленията показват,

че цената на тока при до-
ставчика от последна ин-
станция ще бъде с около
26% по-висока от пазарна-
та, изчислиха експерти.
Дали и това ще е стимул

на малките фирми да избе-
рат търговец, ще стане яс-
но през август, когато дой-
дат сметките им за ток. От
енергетиката коментират,
че при сметка от 30 лв. за
малка фирма тя едва ли
ще почувства толкова дра-
стично, че купува ток на
наказателна цена.

МАРИЯНА БОЙКОВА

Фризьорски салони,
офиси, фитнес зали, кафе-
нета и друг малък бизнес
не се е разбързал да ку-
пува ток от свободния па-
зар.
До 10 юни бе срокът

най-малките бизнеси, кои-
то и в момента ползват
електроенергията на досе-
гашните електроснабди-
телни предприятия, да
подадат документи, за да
сключат договори с тър-
говци на ток.
От 1 юли те трябва да

са избрали от кого да па-
заруват нужната им елек-
троенергия. И това е по-
следната отсрочка, която
им даде Законът за енер-
гетиката. В него е записа-
но, че до 30 октомври ми-
налата година всички фир-
ми трябва да са на сво-
бодния пазар. Даде обаче
гратисен период до 1 юли.
“24 часа” попита елек-

троразпределителните
дружества колко от техни-
те клиенти след 10 юни
отиват към доставчик от
последна инстанция, за да
не им бъде дръпнат шал-
терът.
Задачата да доставят

ток на фирмите, които не
са избрали търговци, е
възложена от закона на
електроснабдителните
предприятия на ЧЕЗ,
“Енерго-Про” и ЕВН, но по
различни, да ги наречем,
наказателни цени. Идеята
е бизнесът да не се за-
държа при тях дълго вре-
ме и бързо да си потърси
от кого да купува ток. От
“Електроразпределение
Юг”, дъщерно дружество
на ЕВН, съобщиха, че

до 10 юни 55 000
от небитовите им
клиенти не са
избрали търговец

и отиват при доставчик
от последна инстанция.
Към 1 юни са били 62
000, което значи, че в
последните 10 дни 7000
са излезли на свободния
пазар. Към първия срок,
който беше 30 октомври,
числото на фирмите без
търговец е било 95 000.
От “Енерго-Про” съоб-

щиха, че при въпросния
доставчик от последна
инстанция от 1 юли оста-
ват 41 400.
От 1 юли от 105 358

небитови клиенти на ЧЕЗ
на свободния пазар са

От 1 юли той ще бъде
изпратен автоматично
при доставчик от последна
инстанция, който е с
по-високи от пазарните
цени на електричеството

цената на
доставчика от
последна
инстанция поне
към днешна дата в
някои случаи е
по-изгодна от
пазарната
Тя се образува по слож-

на формула, която е от
2013 г.
Затова КЕВР спешно

изработи нова методика
за определяне на цената
на доставчика от послед-
на инстанция, която мина
вече разглеждане на от-
крито заседания. Методи-
ката трябва да влезе в си-
ла от 1 юли и се прави за-
ради либерализацията,
при която целият бизнес
отива на свободния пазар
от другия месец.
Бърза се, защото иначе

десетки хиляди така и ня-
ма да излязат на либера-
лизирания пазар, тъй като
им е по-изгодно да отидат
при доставчика с тъй на-
речените наказателни це-
ни.

излезли 32 610, което е
30%. При доставчик от
последна инстанция оста-
ват 76 748 фирми, или 70
на сто.
Така че

тези десетки
хиляди клиенти би
трябвало от 1 юли
да са на
наказателни цени,
които да ги
принудят бързо да
изберат търговец

и до 10 юли да подадат
документи, за да се спас-
ят от високите цени.
Справка на сайтовете

на трите компании показ-
ва:
Цената на доставчика

от последна инстанция

при ЕВН от 1 юни е 0,158
59 лв. за киловатчас.
При ЧЕЗ плащането на

киловатчас към май 2020
г. е 0,15033 лв.
Цената на “Енерго-Про”

като доставчик от по-
следна инстанция също
за месец май е 0,15091
лв. на квтч.
“24 часа” провери в

платформата за избор на
търговци на електроенер-
гия офертите за доставка
на 300 квтч на месец. На
нея са регистрирани 37
търговеца.
По-голямата част от

офертите са от 0,15621
лв./ квтч до над 0,17 лв.
Част от предложенията
са борсова цена + добав-
ка за търговеца.
Излиза, че
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Цените на електроенер-
гийните борси в Европа в
последната седмица трай-
но минават 80 евро за ме-
гаватчас, а в Испания и
Португалия са над 90 евро.
Летните високи цени идват
един път заради високите
цени на емисиите въглеро-
ден диоксид, които минаха
50 евро на тон и се плащат
от въглищните централи.
Миналата година по това
време те струваха между
20 и 30 евро на тон. Апропо,
тези цени на въглеродните
емисии правят непродаваем
на свободния пазар тока на
най-голямата ни въглищна
централа “Марица-изток 2”.
Когато спре вятърът в

Северно море, спират и го-
лемите вятърни централи в
Северна Европа и особено
в Германия. На 17 юни в
тази държава вятърните
централи даваха 12,8% от
тока, от 62,36 гигавата ин-
сталирана мощност рабо-
теха едва 10,2 гигавата,
имаше дни, в които бяха
натоварени само 4 гигава-
та. Затова пък работят въ-
глищни централи, които да-
ват 20,5% от товара.
Така че когато възобно-

вяемата енергия, особено
тази от вятър, намалее, се
налага да се пуснат мърся-
щите централи - тецовете,
да се плащат емисии и це-
ната се вдига в цяла Европа,
дори и във Франция, която е
предимно на атомен ток.
Когато вятърните турбини

Защо, като спре вятърът в
Северно море, го усещаме по
цените на тока у нас? пазарите с Румъния, съвсем

ще е трудно да се манипули-
рамалкияпазарвБългария.
В първото полугодие на

2022 г. се очаква Гърция
да създаде на борсата си
платформа за търговия в
рамките на деня, тогава
България ще се обедини
през гръцката граница и с
европейските. Страната ни
изгради такова обединение
на границата с Румъния.
Има проект за тристран-

но обединение със Сърбия
и Хърватия, но то поне за-
сега не се случва. Но пък
на границата със Сърбия
тече обменът на енергия и
търговците се оправят сами
без борса. Получава се та-
ка, че цените на свободния
пазар в България са сход-
ни с тези в Румъния, Унга-
рия, а и със Сърбия.
Прегледът на кратката

история на свободния па-
зар у нас показва, че е
имало неимоверно високи
цени, но само за някой
друг час, стигали са 280-
300 лв. на мегаватчас. Ня-
колко пъти са били и отри-
цателни - стигали са до ми-
нус 10 и минус 19 евро.

Вятърен парк
на 90 киломе-

тра западно
от Есбьерг,

Дания.
СНИМКА:
REUTERS

правят ток, се стига и до
излишък и до отрицателни
цени в Европа.
У нас въпреки по-високите

стойности на цените те оста-
ват среднай-ниските вЕвро-
па.Сденнадоставка18юни
на свободния пазар в Бълга-
рия и Гърция токът струваше
средно по 79,83 евро, по-

ниска беше цената само в
Румъния - 75,53евро, докато
в Германия иФранциямина-
ваше 80, а в Португалия и
Испания беше 92,67 евро.
Поне засега обединение-

то на пазарите ни с Гърция
се отразява добре на цена-
та, тъй като през деня то
ни продава евтин ток от со-

лари. (Как вървят пото-
ците - виж долу.)
Ако у нас от седмица и

нещо цените са сред най-
ниските в Европа, те все
пак следват тренда на
европейските. Така че об-
менът на енергия тече, а от
есента, когато влезе в дей-
ствие и обединението на

В България те следват
тренда на европейските,
в последната седмица
са сред най-ниските

Три месеца до обединението
с европейските пазари
през Румъния
Защо едно обединение

на енергийни пазари в
Европа е важно за българ-
ския?
На 17 юни пазарът “Ден

напред” на страните от
обединението 4М (Румъ-
ния, Унгария, Чехия и
Словакия) е вече интегри-
ран към общоевропейския
енергиен пазар “Ден на-
пред”, съобщи Българската
независима енергийна бор-
са.
На тази дата за първи

път беше имплицитно раз-
пределен чрез алгоритъ-
ма Euphemia трансграни-
чен капацитет на 6-те но-
ви граници (Полша-Герма-
ния, Полша-Чехия, По-
лша-Словакия,
Чехия-Германия, Чехия-
Австрия и Унгария-Авс-
трия). Реализираното це-
ново обединение позволя-
ва едновременно изчисля-
ване на цени на електрое-
нергията и трансгранични
потоци в региона.
Успешното обединение

на пазарите на тези чети-
ри държави на 6 граници
беше задължително усло-
вие за пазарно обедине-
ние между България и Ру-
мъния. То се изпълнява
по график и се очаква да
приключи успешно след

След свързването с Гърция
обменът на енергия от България на юг
е през нощта, а в дневните часове
е от южната ни съседка към нас
около три месеца.
То е и най-очакваното

събитие за търговците на
ток, а и за бизнеса като ця-
ло.
Българската независима

енергийна борса и Елек-
троенергийният системен
оператор ще започнат те-
стове през септември и се
очаква след това и Бълга-
рия да се присъедини към
единния пазар, казва Кон-
стантин Константинов, из-
пълнителен директор на
електроенергийната борса.
Действията по свързва-

нето на нашия пазар за
електроенергия с евро-
пейския започна през
2019 г. с присъединяване-
то към платформите за
търговия “В рамките на
деня” на границата с Ру-
мъния.

Втората и
по-значима стъпка
е присъединяването
към пазарите
“Ден напред”
Капацитетът на пренос-

ната мрежа на границата с
Румъния е 1100 мегавата
на час, очаква се той да
стане 2000 мегавата, което
ще направи обмените на
електроенергия сериозни.
Обединението на паза-

рите “Ден напред” едва ли
ще повлияе толкова на це-
ните, колкото ще изключи
всякаква възможност за
проява на пазарна сила,
тоест - пазарът става с
невероятна дълбочина и
нито един участник не би
могъл да му повлияе. Ви-
наги ще има голяма кон-
куренция, така че да не є
повлияе каквато и да е
авария, казва Константи-
нов. С други думи - ще се
свие неимоверно възмож-
ността за манипулиране
на пазара.
Въпреки високите цени

на електроенергията в
Европа, в България в ня-
кои дни напоследък на
свободния пазар се пости-
гат най-ниските стойно-
сти. Токът е пак скъп, но
е с най-ниските нива, или

Фотоволтаичните паркове дават най-евтината енергия.
СНИМКА: РОЙТЕРС

близо до най-ниските в
Европа.
Причината е пазарното

обединение с Гърция. Ка-
пацитетът на мрежата по
границата е 700 мегавата
с опция да се увеличи с
пускането догодина на но-
вия далекопровод към
Гърция и капацитетът за
обменът на енергия да се
увеличи д още 500 мега-
вата.
Обединението с евро-

пейските пазари в търго-
вията “Ден напред” през
Гърция стана на 11 май
тази година. Бизнесът се

притесняваше, че това ще
вдигне цените на тока на
борсата, и дори написа
писмо, но това не се слу-
чи, поне засега.
Обменът от България

към Гърция е основно
през нощта, в сутрешните
и вечерните часове, а от
Гърция към България - в
дневните часове. В пове-
чето дни от тръжните се-
сии цените са почти една-
кви, което говори, че отпус-
натите капацитети от 600-
700 мегавата общо от двете
страни не се изпълват
максимално.



Дългият път към пазара на ток
 2004 г.
Първа сделка по свободни цени между АЕЦ „Козлодуй“ и „Юмикор мед“ (сега 
„Арубис“). Това е началото на двустранните договори. 
 2005-2016 г. 
Последваха търгове, които правеха АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица-изток 2“, 
Националната електрическа компания, за продажба на електроенергията им на 
свободния пазар. По това време държавният тец имаше втората най-ниска 
цена след тази на атомната централа. В тези години периодично имаше 
съмнения и скандали, че някой купува ток на тъмно.
 1 октомври 2013 г. 
На свободния пазар излизат фирмите, които са присъединени към мрежата 
средно напрежение. 
 2014 г. 
Регистрирана и лицензирана е Българската независима енергийна борса. За 
първи път идея за борса бе лансирана през 2002 г. Първо тя е собственост на 
Българския енергиен холдинг, но заради изискване на ЕК за независимостта и 
беше продадена през 2018 г. на Българската фондова борса.
 2015 г. 
Беше създаден фонд „Сигурност на електроенергийната система“, в който 
влизат парите от продажбата на квотите емисии, от „Задължения към обще-
ството“ и 5% от приходите на енергийните производители, както и на 
системните оператори на ток и газ. Това позволи да се намали тъй наречени-
ят тарифен дефицит в енергетиката - от фонда получават разликата между 
пазарни и цени по договори веитата, както и НЕК, която е задължена да купува 
тока на „американските“ централи. Това отвори възможностите за пазар.

 Януари 2016 г. 
Започна работа Българската независима енергийнна борса с платформата си 
за търговия „Ден напред“.
 2018 г. 
Целият ток за свободния пазар освен на производителите с мощност под 4 
мегавата се продава на борсата. 
 Май 2019 г. 
На свободния пазар бяха изведени всички веита и високоефективни когенера-
ции с мощност, по-голяма или равна на 1 мегават. Така че за НЕК остана задъл-
жението да изкупува електроенергията само на малки ВЕИ централи. Бяха 
премахнати и цените за пренос и достъп до електропреносната мрежа, 
когато токът е за износ. Така се отвори и пазарът навън. 
 19 ноември 2019 г. 
Чрез платформата за търговия „В рамките на деня“ България се присъедини 
към европейските пазари на границата с Румъния.
 17 юни 2020 г. 
Парламентът гласува всички небитови потребители, които досега са били на 
регулирания пазар, от 30 октомври да излязат на свободния. Даде се и грати-
сен период окончателно това да стане до 30 юни 2021 г. Ако някоя фирма не го 
е направила, автоматично се прехвърля на доставчик от последна инстанция, 
чиито цени би трябвало да са високи, за да не остават фирмите дълго при 
него.
 11 май 2021 г. 
България се присъедини към европейския пазар „Ден напред“ през Гърция и 
Италия. Бизнесът се притесни, че цените у нас ще се вдигнат заради тради-
ционно по-скъпия ток в Гърция. Към момента няма такава тенденция. 
 9 юни 2021 г. 
Комисията за енергийно и водно регулиране публикува проект за нова методи-
ка за образуване на цената на доставчика от последна инстанция, която 80% е 
вързана с пазарната за съответния час на платформата „Ден напред“ и с 
цената за небаланс при недостиг, която е висока. Така се смята, че ще се елими-
нира сегашната ситуация с ниски цени на доставчика, заради което малкият 
бизнес не излиза на пазара масово.
 30 юни 2021 г. 
Изтича крайният срок и последните фирми, които са на регулиран пазар, да 
минат на свободния. По регулирани цени остават само домакинствата.
 Есента на 2021 г. 
Очаква се да се осъществи обединението на българския пазар на електроенер-
гия в „Ден напред“ с европейските през Румъния. Надеждите са, че това ще 
доведе но ликвидност на българската борса, до уеднаквяване на цените и до 
елиминиране на каквито и да е възможности за манипулации при търговията с 
ток.

НАЧАЛОТО

ТЪРГОВИЯ НА БОРСАТА
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Малко въглища и много
затрудняват балансирането

търни и слънчеви блокове.
Въпреки че януарският ин-
цидент не е свързан с на-
растване на възобновяема-
та енергия, подобни случки
ще стават все по-чести,
предупреждава “Блумбърг”.

“Не става въпрос
за това дали ще
спре токът в
някои европейски
региони, а
кога точно
ще се случи -

каза Стефан Зах, ръково-
дител на комуникацията в
австрийската компания
EVN. - Затъмнение може
да се случи дори в страни
с високи стандарти в си-
гурността на електриче-
ските мрежи.”
Предавателните мрежи

трябва да останат на че-
стота от 50 херца, за да
работят безпроблемно, а
всякакви отклонения могат
да повредят свързаното
оборудване. Ако честотни-
те колебания не бяха на-
малени в рамките на ми-
нути, това би могло да
причини щети в цялата
европейска мрежа за ви-
соко напрежение, което
би могло да причини пре-
късвания за милиони по-
требители.

Грешка в подстанция,
която причинила прето-
варване на други части на
хърватската мрежа, е
идентифицирана като при-
чина за проблема през
януари, заключиха мрежо-
вите оператори.
Големите количества

електричество, доставяно
с прекъсвания като това
от възобновяеми източни-
ци, създават предизвика-
телства за доставките, с
които мрежата трябва да се
справи. Въпросът не е огра-
ничен до Европа.

Австралия също
имаше проблеми
при прехода към
по-чиста мрежа

Вятърната енергия беше
обвинена за прекъсване
през 2016 г., което намали
доставките на 850 000 до-
ма. Решение бе намерено
в съхранението на енергия
и страната стана първата,
която инсталира 100 мега-
вата мегабатерия през
2017 г.
Калифорния получава

около една трета от енер-
гията, която потребява, от
възобновяеми източници.
Миналото лято заради ре-
кордната топлина, обхва-
нала държавата, доставки-

те на електроенергия на-
раснаха вечер, тъй като
слънчевите централи
спряха да генерират през
деня. Мениджърите на
мрежи прибягнаха до пе-
риодични прекъсвания за
първи път след електриче-
ската криза в щата през
2000 и 2001 г.

Комуналните
предприятия
започнаха да
инсталират
големи батерии,

за да поемат част от от-
пуснатата енергия, но не
достатъчно бързо.
Европа не се е доближа-

вала до голямо спиране
на тока от 2006 г., когато
повече от 15 милиона до-
макинства бяха потопени
в мрак за часове. За мал-
ко това щеше да се случи
и в началото на 2019 г.,
когато честотата спадна
опасно ниско.
Въртящите се турбини

на термичните централи,
свързани към мрежата, съ-
здават кинетична енергия,
наречена инерция, която
помага да се поддържа
мрежата на правилната
честота. Това не може да
бъде създадено от вятър-
ните турбини или слънче-

вите панели и по-
литиците трябва
да намерят начи-
ни да стимулират
други форми на
съхранение на
енергия и гъвкаво
производство.

Германия е
най-големият
производител
на зелена
електро-
енергия
в Европа
През следваща-

та година страна-
та ще се откаже
от една четвърт
от въглищата си и
ядрения си капа-
цитет, което ще
трябва да се ком-
пенсира. Вместо
да изгради огро-
мен парк от слън-
чеви батерии, Гер-
мания планира да
разчита повече на
съседите, внасяй-
ки енергия по
огромни кабели.
Наличната

енергия в Евро-
пейския съюз ид-
ва от тази, произ-
ведена на терито-
рията на съюза, и

от по-голяма част, внесе-
на от трети страни. През
2019 г. ЕС е произвел око-
ло 39% от собствената си
енергия, докато 61% е би-
ла внесена. През 2019 г.
енергийният микс в ЕС,
което означава обхватът
на наличните енергийни
източници, бе съставен
главно от 5 различни из-
точника - петролни про-
дукти (включително суров
нефт) 36%, природен газ -
22%, възобновяема енер-
гия 20%, ядрена енергия и
твърди изкопаеми горива -
и двете около 10%.
Делът на различните

енергийни източници в об-
щата налична енергия ва-
рира значително в отдел-
ните държави членки. Пе-
тролните продукти пред-
ставляват значителен дял
от общата налична енер-
гия в Кипър (90%), Малта
(87%) и Люксембург
(65%), докато природният
газ представлява малко
над една трета в Италия
(39%)иНидерландия(37%).
Повече от половината на-
лична енергия в Естония
(60%) и 43% в Полша идва
от твърди изкопаеми гори-
ва, докато ядрената енер-
гия представлява 41% във
Франция и 31% в Швеция.

ПЛАМЕНА ТОМЕВА

Преходът към енергийни
системи с ниски нива на
въглерод остава предизви-
кателство за Европа. Кон-
тинентът е изправен пред
икономически, социални и
екологични разходи зара-
ди фрагментирането на
националните енергийни
пазари въпреки амбициоз-
ната Европейска зелена
сделка на Еврокомисията,
позиционираща ЕС като
лидер в глобалните клима-
тични действия чрез поли-
тики за декарбонизация.
Целта на ЕС е нетно на-

маление от минимум 55%
на емисиите на парникови
газове в ЕС до 2030 г. и е
включена в европейското
законодателство за клима-
та. Въпреки това ограни-
чаването на емисиите на
парникови газове налага
съгласувани действия за
преход от икономики, за-
висещи от изкопаемите го-
рива, към системи, бази-
рани на възобновяеми
енергийни източници.

Дали обаче
вятърната и
слънчевата
енергия няма
да създадат
допълнителни
проблеми?
Рязко застудяване пре-

дизвика повишаване на
търсенето на електроенер-
гия в Западна Европа на 8
януари и електрическата
мрежа на континента бе на
косъм от огромно почти
пълно затъмнение.
Европейската мрежа,

която обикновено е свърза-
на от Лисабон до Истан-
бул, се разделя на две, тъй
като северозападният и
югоизточният регион се
стараят да поддържат една
и съща честота. Проблемът
през януари възниква в
Хърватия и доведе до загу-
ба на мощност, еквивалент-
на на използваната от 200
хил. домакинства в цяла
Европа. Доставките за про-
мишлени обекти бяха нама-
лени във Франция и Италия.
Заради “зелената” вълна

Европа заменя големите
въглищни и ядрени центра-
ли с хиляди по-малки вя-

За един ден
токът на Стария
континент почти
напълно спря

Общ дял на енергията от възобновяеми
източници в ЕС (% от крайното брутно
потребление на енергия, 2019 г.)
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вятърна енергия
на мрежата в Европа

по различен начин във вся-
ка държава. Безпрецедент-
ният Фонд за възстановя-
ване “Следващо поколение
ЕС” предлага възможност
за възстановяване на евро-
пейските икономики, които
са най-силно засегнати от
пандемията COVID-19.
Силната, особено финансо-
ва, подкрепа, предоставена
от институциите на ЕС в
полза на обща политика за
декарбонизация, може да
промени нежеланието на
членкитенаЕСдапрехвърл-
ят своя суверенитет върху
енергийниясимикс.Изграж-
дането на мост между цели-
те на ниво ЕС и национални-
те ангажименти е наложи-
телно,задасеускориумното
внедряване на възобновяе-
ма енергия с последващите
екологични и социално-ико-
номически предимства. С
други думи, необходимост-
та от обща енергийна по-
литика става все по-значим
приоритет за ЕС. И все пак
днес съюзът все още няма
съгласувана обща енергий-
на политика и енергията
продължава да бъде съще-
ствен компонент на програ-
мите за национална сигур-
ност въпреки значителните
усилия за хармонизация.
Въвеждането на чисти

енергийни технологии, съ-
четани с политики за енер-
гийна ефективност, може да
увеличи енергийната сигур-
ност и доверието в съюза.

Възобновяемата енергия
е 41% от енергийния микс
в Швеция и 37% в Латвия.
Логичният ход, за да

проработи Зелената сдел-
ка в областта на енергети-
ката, е поглед към възоб-
новяемата енергия. ЕС
обаче не може да направи
това еднолично и се изиск-
ват действия от страна на
националните власти.
Енергията като област на

политиката, в която ЕС
споделя компетенции с от-
делните държави членки, е
от голямо значение, както
е видно от клаузите за уч-
редителни договори. Дого-
ворът за създаване на
Европейската общност за
атомна енергия служи като
главна правна основа на
повечето действия на ЕС
по отношение на ядрената
енергия. Член 194, пара-
граф 1 от Договора за
функционирането на ЕС
(ДФЕС) признава изключи-
телното право на държави-
те членки да определят ус-

Протестира-
щи в Берлин
с маски, из-
образяващи
германския
министър на
енергетиката
Петер
Алтмайер и
канцлерката
Ангела
Меркел,
настояват
за по-бърз
отказ от
въглищата.

СНИМКА:
РОЙТЕРС

ловията за използване на
собствените си енергийни
ресурси. Той признава ком-
петентността на държави-
те, като прави процедурите
за вземане на решения по
въпроси, свързани с енер-
гетиката, силно национали-
зирани. Страните членки ос-
вен това имат различни въ-
трешни енергийни профили
и нужди. Най-важното е, че

всяка държава е
суверенна при
избора си на
енергиен микс и
връзки за доставка
ЕК все по-често форму-

лира въпроса за енергети-
ката като политическа
област, която изисква по-
вече наднационално упра-

вление. Прехвърлянето на
власт от националните вла-
сти към институциите на
ЕС обаче е ограничено -
главно поради нежеланието
на членките да прехвърлят
суверенитета по въпросите
на енергийната сигурност,
особено по отношение на
външното му измерение.
Въздействието на декар-

бонизацията ще се усеща
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Той е 16%
дял на ВЕИ
в крайното
енергийно
потребление
в страната.
През 2019 г.
е 21,56%

България е отличник -
изпълнила е целта
за чист ток още
през 2016 година

до 2020 г.,

голям дял за
постигане на
целта е имала
националната
програма за
саниране
Тя е дала над 15% енер-

гийни спестявания.
В плана за възстановя-

ване и устойчивост са
предвидени също 2 млрд.
лв. за енергийна ефектив-
ност при сградите, в един
от предишните верианти
бяха 3 млрд. Все още се
дебатира дали да има съу-
частие с пари на домакин-
ствата. При националната
програма санирането бе-
ше с грантове.
България е сред държа-

вите

с най-добри
резултати при
намаляването на
емисиите
парникови
газове - с 43,2 %

през 2018 г. в сравнение
с нивата от 1990 г. Сред-
но за Европейския съюз
намалението е 25,2%.
Каква е рекапитулация-

та за енергийното потре-
бление в страната ни?
Анализът на тенденции-

те показва, че за перио-
да 2008-2019 г. ръстът на
БВП е 21,9%, а крайната
енергийна интензивност
намалява със 17,3%.
За тези години енер-

гийното потребление на-
малява единствено в сек-
тор “Индустрия” - с 22,6
на сто.
Отчитат се 2,2% по-ви-

соко потребление в сек-
тор “Домакинства” спря-
мо 2008 г. Причината е
увеличената единична
площ на жилище. Но пък
намалява след 2011 г.
енергийната интензив-
ност и през 2019 г. е
81,3% от нивото през
2008 г.
Спестявания се постигат

с подобряване на енергий-
ната ефективност в сгра-
дите, както и със свития
брой на обитаваните жи-
лища заради намаляване
на населението.
Над 18,2% е ръстът в

сектор “Транспорт”, който
от 2009 г. нататък ста-
билно измества инду-
стрията като сектора с
най-голямо потребление
на енергия. Причините са
увеличената дейност в
сектора, намаляването
на дела на енергоефек-
тивния транспорт - желе-
зопътен, воден, тръбо-
проводен. Показателно е,
че 97% от горивата в
сектора през 2019 г. са в
автомобилния транспорт.
29% е ръстът в сектор

“Услуги”.

България е отличник в
изпълнението на целите
20-20-20, които Еврокоми-
сията беше поставила до
2020 г., което означава
20% възобновяема енер-
гия, 20 на сто енергийни
спестявания и 20 на сто
намаляване на въглерод-
ните емисии.
Целта беше да се случи

16% дял на зелената
енергия от брутното край-
но потребление. Този про-
цент държавата ни постиг-
на с бурното монтиране
на фотоволтаици през
2012 г., а през 2015-2016
г. бе докладвано пред ЕК,
че целта е изпълнена.
Още повече че ЕК зало-
жи пред България по-мал-
ка цел от 20-20-20 заради
нивото тогава на възобно-
вяемата енергия. Страна-
та ни обаче преизпълни
европейския план.
Към 2019 г. - това са по-

следните данни на Евро-
стат,

зелената енергия в
крайното
потребление е
21,56%, вероятно
за 2020 г. ще се
добави още един
процент,

тъй като с толкова расте
обикновено на година.
Как България го постиг-

на? Като избра модела на
преференциални цени на
зелената енергия, което
доведе до бума на фото-
волтаици и до поскъпване
на тока.
Какво е изпълнението

на целта за възобновяема
енергия по сектори в ико-
номиката?
При потреблението на

електрическата енергия
токът от възобновяеми из-
точници е 23,51%. В този
процент влизат освен фо-
товолтаици, вятърни пар-
кове, биомаса, също и го-
лемите вецове на НЕК,
както и малките водное-
лектрически централи.
При ползването на го-

рива в транспорта зеле-
ната компонента е едва
7,89 на сто и това са пре-
димно биогорива, които
се смесват с бензин и ди-
зел. Изобщо транспортът
ще се очертае като се-
риозен проблем пред Зе-
лената сделка както с
дял на възобновяеми из-
точници, така и по отно-
шение на спестяванията.
Откъм енергийна интен-
зивност той е изпреварил
индустрията, показва
статистиката.

Най-голям е делът
на възобновяемата
енергия при
отоплението и
охлаждането
- 35,51 процента
В него е и потребление-

то от биомаса - дърва за
отопление, пелети, брике-
ти. Зелената компонента
се вдига поради простата
причина, че немалка част
от населението все още
се отоплява с дърва. Пре-
ходът към зелено и енер-
гоефективно отопление у
нас предстои - със смяна
на печки, с други източни-
ци на отопление и охла-
ждане, като термопомпи
например, с дял на солар-
ни инсталации за топла
вода.
С плана “Енергетика -

климат”

целта до 2030 г. е
дял от 27,09% на
зелената енергия в
крайното брутно
потребление
На пръв поглед този

процент изглежда лесен

за постигане, но шефът на
Агенцията за устойчиво
енергийно развитие Ивай-
ло Алексиев коментира,
че са възможни затрудне-
ния, защото Европейската
комисия повишава изиск-
ванията за използването
на биомасата. Тя трябва
да е отпадъчна, да има
верига за проследяването
є, да се доказва как е до-
бита и дали е точно от-
падна.
Колкото до построяване-

то на нови възобновяеми
източници, в досегашния
план за възстановяване и
устойчивост е предвидена
възможност за присъеди-
няване към мрежата на
2000 мегавата, без това
да уврежда сигурността
на доставките на ток. Това
ще стане след дигитализа-
цията на преносната мре-
жа на Електроенергийния
системен оператор.
При енергийните спестя-

вания целите са две.
Първата е намаляване

на крайното енергийно по-
требление спрямо модела
PRIMES от 2007 г. Има съ-
здаден цифров модел,

който отчита различните
политики, и са направени
два сценария. Първият е
как ще се движи крайното
енергийно потребление,
ако няма политики за спе-
стявания до 2020 г. Други-
ят е, ако има политика за
енергийна ефективност, и
целта е разликата между
двата сценария. За перио-
да 2014-2020 г. тя е из-
пълнена 96%. В новия пе-
риод - до 2030 г., трябва
да бъде 31,67%. Това са
сценарийни развития и та-
зи цел е относителна, каз-
ва Алексиев.
Другата цел е количе-

ствена и за периода до
2020 г. е била 1,5% енер-
гийни спестявания всяка
година, като те са с на-
трупване. Изпълнена е до
91,2%. Спестени са 7992,7
гигаватчаса енергия.
В новия период - до

2030 г., този процент е 0,8
на година, но пък в него е
включен транспортът. В
последната - 2030 г., тряб-
ва да се постигнат 8% на-
маление на брутното
крайно потребление.
За предишния период -

Национална-
та програма
за саниране
е дала над
15 процента
енергийни
спестявания
до 2020 г.
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Никола Газдов,
председател на Асоциацията
за производство, съхранение
и търговия с електроенергия

Новите ВЕИ имат
- Г-н Газдов, защо я

създадохте тази асоциа-
ция, тя е като че най-
младата?
- Асоциацията за произ-

водство, съхранение и
търговия с електроенергия
беше учредена в края на
2019 г. с една мисия - да
се подобри инвестицион-
ната среда в България за
реализация на нови ВЕИ
проекти. Те до голяма сте-
пен вече могат да се реа-
лизират на пазарен прин-
цип, но има пречки, които
са основно от правно ад-
министративно естество.
Това са процедури, които
преди години бяха умиш-
лено усложнени, утежне-
ни, за да се забави ВЕИ
секторът.
- След бума за фото-

волтаици през 2012 г.
държавата даде всичко
от себе си да го забави,
тъй като хората не искаха
да плащат преферен-
циални цени за зелена
енергия.Сегадойдевреме
да се наваксва, така ли?
- Именно.

Компаниите в
нашата асоциация
са основно
български,

имаме и няколко между-
народни. Те работят в то-
зи сектор от години, ос-
новно извън България. То-
ва са консултантски,
строителни, инвестицион-
ни компании. И опитът,
който имаме, и познаване-
то на добри практики от
пазарите в Централна
Европа, в Америките, Авс-
тралия, Югоизточна Азия
ни дават основание да
вярваме, че можем и в
България да подобрим ин-
вестиционната среда, да
внесем иновативни бизнес
модели и да помогнем от-
ново да се задвижи зеле-
ният сектор по един
устойчив и пазарен начин.

Имаме желание
да работим както
с държавни
и публични
институции, така и
с други организации
от частния сектор

- включително големите
индустриални организа-
ции, асоциацията на бан-
ките, неправителствения
сектор, зелените НПО.
Всички, които трябва да
работим заедно, за да се
развие този пазар отново
и да можем да подпомог-
нем държавата да декар-
бонизира както енергети-
ката, така и икономиката.
- Чувала съм, че след

2012 г. у нас се стопира
развитието на зеления
сектор, български ком-

Можем
и у нас
да внесем
иновативни
бизнес модели
и да помогнем
отново да
се задвижи
зеленият сектор

индустриални компании,
както и малки предприя-
тия инвестират във ВЕИ
централи за собствена
консумация. Не за да по-
лучат субсидии, а за да
намалят своите сметки за
ток, като сами произвеж-
дат зелена енергия близо
до заводите, цеховете и
фабриките си.
- Това придоби ли ма-

совост?
- Няма официален реги-

стър, който да ни даде
точна информация. Но
дори и само по информа-
ция от медиите и от наши
членовете на нашата
асоциация можем да
твърдим, че се реализи-
рат много такива проек-
ти. Тяхната мощност ва-
рира от няколко десетки
киловата до няколко де-
сетки мегавата. Големи
компании от преработва-
телната, химическата,
фармацевтичната инду-
стрия официално правят
заявки за изграждане на
соларни централи за соб-
ствена консумация. Това
е силен сигнал, защото
показва, че тези техноло-
гии са конкурентни на
пазара и помагат дори на
енергоинтензивни произ-
водства да намаляват
сметките си за ток. След-
ващата стъпка са бате-
риите за съхранение на
електроенергия.

пании са отишли да ра-
ботят в чужбина. Имате
ли поглед какви проекти
са правили?
- Компаниите в асоциа-

цията са водещи и добре
познати в сектора, те са
участвали в реализацията
на над 15 000 мегавата
ВЕИ проекти в целия свят.
Това са водещи разработ-
чици на проекти, строи-
телни компании, проек-
тантски дружества, кон-
султантски фирми. Има
компании, които разрабо-
тват на други континенти
огромни инвестиционни
проекти. Със сигурност
сред членовете на АПСТЕ
има има много ценен па-
зарен опит, който може
да бъде внесен в Бълга-
рия.
- Те се връщат в Бъл-

гария, защото сега вече
има условия ли?
- Това са компании, кои-

то са собственост на бъл-
гари и са базирани в Бъл-
гария, но в последние го-
дини работят и продават
услугите си по цял свят.
Те са безценен актив за
страната ни, защото имат
много опит и качествените
екипи, които да развиват,
структурират, изграждат и
оперират ВЕИ проекти.
Говорим за хиляди българ-

ски професионалисти - ин-
женери, финансисти,
строители, които са със
значителен опит в реали-
зацията на големи фото-
волтаични и вятърни цен-
трали. Ще дам пример - в
асоциацията членуват во-
дещи инсталаторски ком-
пании, които са много до-
бре познати в Северна
Америка, Западна Европа,
Австралия, Близкия Изток
и дори Африка.. Те са мо-
же би по-малко популярни
в България, но техният
мениджмънт, голяма част
от служителите им, са
българи. Има компании,
които произвеждат компо-
ненти и продукти за тези
индустрии. Една от фирми-
те в АПСТЕ е голям
производител на батерии,
макар за момента произ-
водството є да се намира
в Южна Африка. И това
нещо с едно леко побутва-
не, с малко реформи ще
отключи както пазара в
страната, така и

възможността
някои от тези
иновативни
компании да
разширят своето
производство у нас
- За какви батерии го-

ворите, за съхранение
на електроенергия ли?
- Батерии за съхранение

на електроенергия, които
се използват за баланси-
ране на ВЕИ централи,
индустриално приложе-
ние, за ферми, фабрики и
домакинства. Това е бъл-
гарска компания и аз ис-
крено се надявам те да
разширят дейността си на
европейския пазар и да
имат стимула да използ-
ват България за своя база
в Европа.
- А къде трябва да се

побутне, за да тръгне па-
зарът на ВЕИ? Като че
ли се забелязва оживле-
ние у нас в тази област,
така ли е?
- В последните месеци

много се говори за Зеле-
ната сделка, за плана за
възстановяване и устойчи-
вост. Политическите заяв-
ки са хубаво нещо, но
реализацията им отнема
време особено в такава
все още неясна полити-
ческа среда, в каквато се
намира България в момен-
та. За мен много по-силен
знак за позитивното раз-
витие на този сектор е то-
ва, което се случва в ин-
дустрията. То е една тиха
революция. Много големи

Асоциацията за производ-
ство, съхранение и търго-

вия с електроенергия (АП-
СТЕ) е сдружение с несто-
панска цел, което подкрепя
развитието и пазарна инте-
грация на технологии за
производство на енергия от
възобновяеми източници и
технологии за съхранение и
търговия с енергия.
Мисията є е да създаде

благоприятни регулаторни
условия и бизнес климат в
България за преход към
устойчива, въглеродно неу-
трална енергетика. АПСТЕ
подкрепя развитието на
иновативни технологични
решения и бизнес модели,
които да направят българ-
ската енергетика по-устой-
чива и икономически ефек-
тивна. Сдружението работи за
подобряване на взаимодей-
ствието между бизнеса, дър-
жавните институции, научно-
изследователската общност
и гражданското общество.
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конкурентни цени.
Държавата да даде рамо за
батериите и зеления водород
- Преди да говорим за

тях, кажете какво трябва
да се промени? Не отго-
ворихте на този въпрос.

- Смятаме, че на първо
място трябва

да бъдат опростени
процедурите за
разработка на нови
инвестиционни
проекти
В момента имаме една

наследена рамка от 2012-
2013 г., която беше приета,
за да се направи, ако не
невъзможно, то поне много
трудно развитието на нови
инвестиционни проекти във
ВЕИ сектора. Вярваме, че
има политическата воля то-
ва да се промени, но тряб-
ва да се направят конкрет-
ни стъпки, да се опрости и
да е по-прозрачен проце-
сът за присъединяване на
нови производители към
мрежата. Това ще е от по-
лза както за разработчици-
те, инвеститорите, така и
за мрежовите оператори.
Това трябва да се случи
веднага след избора на
нов парламент и структури-
рането на комисии. Трябва
да се направи необходимо-
то да се привлекат инве-
стиции в България.

Ако видим регионалния
контекст - в Румъния пла-
нът е да се реализират но-
ви 7 гигавата ВЕИ мощно-
сти до 2030 г., в Гърция са-
мо през 2020 г. беше въве-
ден 1 гигават соларни
мощности, през 2021 г. мо-
же да бъдат въведени към
5 гигавата - толкова разре-
шителни са издадени от
техните мрежови компа-
нии. Ако ние в България
искаме да участваме в то-
зи процес, трябва да сме
прагматични и ефективни и
бързо да опростим правно-
административните проце-
дури по разработката на но-
ви проекти и присъединява-
нетоимкъммрежата,кактои
да се подпомогнат системи
за съхранение на енергия.
- Какво трябва да се

направи за проектите за
батерии?

- При батериите има два
важни момента. Единият е,
че когато навлязат много
ВЕИ на пазара, би могло
да се очаква, че ще има
допълнителни предизвика-
телства пред управлението
на електроенергийната
система, и батериите биха
могли да решат точно този

проблем. И отделно - да
бъдат ключът към нови ин-
вестиции за милиарди ле-
вове в следващите 10 г.

В съседните държави и

в цяла Европа се
подготвят мерки за
подпомагане на
проекти за батерии
и за зелен водород
Ако има нещо, което да

се подпомага и у нас, то
това са тези дейности. Са-
мите ВЕИ-та могат вече да
произвеждат електроенер-
гия на конкурентни цени и
да я продават въз основа
на корпоративни договори
за изкупуване на електрое-
нергията.
- Като зоговорите са

между частни субекти,
кой носи риска?

- Важно е как би могъл
да се хеджира пазарният
риск. Има примери от дру-
ги държави и веднага, като
се ситуира новият парла-
мент, възнамеряваме да
проведем срещи с енергий-
ната комисия, с регулатора
и с други институции, за да
представим своите стано-
вища и да обсъдим въз-
можни решения. Смятам,
че всички са заинтересова-
ни да се развие този сек-
тор, България да изпълни

своите цели, да привлечем
частни капитали в модер-
низацията на българската
инфраструктура и в идеал-
ния случай да изнасяме ев-
тина енергия към Централ-
на и Западна Европа. Това
щепомогнеБългариядаста-
не по-успешна и по-богата.
- Знаете ли за проекти

за батерии?
- Няма реализирани у

нас, но вярвам, че до една-
две години ще се появят.
От това, което четем и нау-
чаваме, има някакви идеи
да се подкрепят подобни
проекти в рамките на пла-
на за възстановяване и
устойчивост. Не знаем да-
ли има някаква нова вер-
сия, чакаме с нетърпение
да видим дали темата за
съхранение на енергия -
както в батерии, така и зе-
лен водород - присъства в
него. Ако има някакъв тип
мерки за подпомагането
им, смятам, че ще започ-
нат да се реализират.

Те се доказаха като
ефективни в
Централна Европа,
Англия, Австралия,
Америка
Технологията не е непо-

зната по света, но не и у
нас. Разбира се, необхоси-

мо е въвеждането и на съ-
ответните регулации - как-
то в законовата, така и в
подзаконовата нормативна
база. Хубаво е да се слу-
чат още тази година, ако
искаме да сме успешни в
съревнованието със съсед-
ните държави.
- Казахте за плановете

за ВЕИ на Румъния и
Гърция, а не казахте как-
ви са нашите.

- Трудно ми е да комен-
тирам, тъй като различни-
те стратегически докумен-
ти излъчват различни по-
слания.
- Така е, но ви питам не

какви са плановете на
дъргжавата, а какви са
възможностите?

- Възможностите са в
частния сектор. И това,
което ние като сдружение
искаме да направим, е да
организираме едно голямо
събитие под шапката на
RE-Source платформата.
Заедно с Българската ве-
троенергийна асоциация
сме съучредител на регио-
налния хъб на платформа-
та. В RE-Source платфор-
мата са най-големите гло-
бални корпорации. През
нея можем да комуникира-
ме с всички световни кор-
порации - както с техноло-
гичните гиганти от Европа

и САЩ, така и с много от
най-големите индустриал-
ни компании, които имат
производства, захранвани
с възобновяема енергия.

Това събитие, което
предвиждаме за септем-
ври, ще привлече както
разработчици на проекти,
така и купувачи на зелен
ток от цяла Европа. На-
деждата ни е да има още
по-висока добавена стой-
ност. Освен да съберем
различнитепазарнииграчи,

искаме да
поканим големи
индустриални
компании да
преместят
производството
си в страната ни
Много от тези компании

така или иначе работят, да
скъсят веригите на произ-
водство и доставка. Искаме
да им покажем, че Бълга-
рия се променя, че е мя-
сто, в което такива инве-
стиции са добре дошли.
Може да е висока цел, но
за да се случи нещо пози-
тивно в страната, първо
трябва да убедим тези ком-
пании, че инвестиционната
среда се подобрява и че
ще имат зелена енергия на
конкурентна цена.

Фотоволтаи-
ците вече мо-

гат да се
справят сами с
пазара на ток.
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За 6 месеца са заявени
за строителство
2544 мегавата соларни
и вятърни централи

кларира, че никой няма
да е сам в тази трансфор-
мация.
За България той пред-

вижда парично съучастие
в зеления преход, като
префокусира европейско-
то финансиране към зеле-
ни проекти, дигитализа-
ция, интелигентна инду-
стрия, кръгова икономика.
2 млрд. евро инвести-

ции са предвидени за
подпомагане на зелената
трансформация от евро-
фондовете за следващия
програмен период. Усло-
вието е спазване на из-
искването на регламенти-
те

минимум 30% от
средствата от
Европейския фонд
за регионално
развитие да бъдат
насочени именно
към целите на
зелената политика
Инвестициите са съсре-

доточени по линия на
програмата за околна
среда, програмата за
конкурентоспособност и
иновации в предприятия-
та, както и в програмата
за транспортна свърза-
ност.
Друг източник е фондът

за справедлив преход,
като финансирането от
него е насочено най-вече
към засегнатите региона,
тоест към онези, които
ще трябва да променят
бизнеса си, начина си на
живот, като ще се прави
опит да се запази стан-
дартът им. При нас това
са въглищните и енер-
гоинтензивните райони.
От фонда за тях са

предвидени 1,178 млрд.
евро европейско финан-
сиране. Към момента са
одобрени Стара Загора,
Перник и Кюстендил.
България настоява да се
включат още Хасково,
Сливен и Ямбол, които
ще бъдат засегнати от
трансформацията в ком-
плекса “Марица-изток”,
както и Варна, Бургас, Ло-
веч, Търговище, Габрово
като центрове с енергоин-
тензивна индустрия.
Третият източник е

планът на възстановява-
не и устойчивост в стъл-
ба му “Зелена България”.
В първия му вариант
транформацията на въ-
глищните региони липс-
ваше. В следващите ва-
рианти се появиха над
400 млн. лв. инвестиция в
газопровод към центра-
лите в Източномаришкия
басейн, както и 78 млн.
за пилотни проекти за
зелен водород.
Преди дни министърът

на енергетиката заяви,
че 700 млн. евро са
предвидени в последната
промяна на плана, която
не е оповестена, за
трансформация в ком-
плекса “Марица-изток”.

Това е
без стимули,
грантове и
Зелена сделка.
Просто бизнес
Ново раздвижване има

при изграждането на въз-
обновяеми централи. Още
е рано да се каже дали то-
ва е малък бум, или тен-
денция, която ще продъл-
жи трайно.
От 1 януари до 1 юли

2021 г. в Електроенергий-
ния системен оператор са
постъпили 29 заявления за
изграждане на нови ВЕИ
проекти с обща инсталира-
на мощност 2544 мегавата.
За същия период на ми-

налата година заявените
инвестиционни намерения
са за изграждане на 16 фо-
товолтаични парка с мощ-
ност 509 мегавата.
Общо през цялата 2020

година в ЕСО са подадени
41 заявления за присъеди-
няване на 813,5 мегавата
вятърни и 2106,4 фотовол-
таични централи.
Оживлението на пазара

на веитата е резултат от
промени в Закона за енер-
гетиката, които

освободиха
производителите
на зелена енергия
от задължението
да отделят 5% от
приходите си

във фонд “Сигурност на
електроенергийната систе-
ма”. Тази отстъпка, която
бе направена миналата го-
дина по предложение на
тогавашния шеф на енер-
гийната комисия в парла-
мента Валентин Николов,
който сега е шеф на Бъл-
гарския енергиен холдинг,
и приета от народните
представители, върна инте-
реса на бизнеса към изгра-
ждане на централи за въз-
обновяема енергия. Тогава
предприемачи коментира-
ха, че така поне могат да
си върнат разходите в
строителството им.
Бяха премахнати и га-

ранциите от 50 000 лв. на
мегават, които се изисква-
ха при присъединяването,
както и други такси.
Далитезинамерениящесе

превърнат в реални проекти,

предстои да се разбере.
Какво се заявява тази го-

дина:
� 6 от заявленията са за

инвестиции във вятърни
централи с обща инсталира-
на мощност 1133 мегавата.
� 23 са за изграждане

на фотоволтаични централи
с обща инсталирана мощ-
ност 1411 мегавата.
Инвеститорите на тези

централи са в различен етап
от инвестиционния процес.
От началото на 2021 г. в

експлоатация са въведени
12 нови ВЕИ централи с
обща инсталирана мощ-
ност 5,6 мегавата.

У нас към 2020 г.
има 4253 мегавата
възобновяеми
източници, които
произвеждат
зелен ток
Преходът е започнал, но

на дневен ред стои въпро-
сът за стабилността на
електроенергийната сис-
тема, която в момента се
осигурява от така наре-
чените базови централи -
тецове и АЕЦ.
Зелената трансформа-

ция, която да доведе до
55% намаляване на въ-
глеродните емисиите до
2030 г. спрямо 1990 г., не
са само веита, а и как да
се декарбонизира иконо-
миката, включително и
земеделието, както и
енергетиката като цяло.
Държавата ни е с най-

добри резултати в Евро-
па при намаляването на
емисиите – с 43,2% през
2018 г. в сравнение с ни-
вата от 1990 г. при сред-
но за ЕС 25,2%. Така че
тези 55% като че не
трябва да ни стряскат.
Тя обаче е с 40% (60%

през зимата) дял на въ-
глищата в енергийния
микс. Има най-енергийно
и ресурсно интензивната
икономика в ЕС (3,5 пъти
повече енергия и 6,8 пъ-
ти повече суровини от
средноевропейските за
производството на едини-
ца БВП). България е с
най-нисък БВП на глава
от населението и гранич-
на държава. Тя е и най-
въглеродно интензивната
държава членка: през
2019 г. интензивността на
емисиите парникови газо-
ве е била с 4,3 пъти по-
висока от средноевропей-
ската.
Така че трансформация-

та е наложителна, и то не
толкова заради целите на
ЕС, те като нищо формал-
но ще бъдат изпълнени, а
заради самите нас.
Европейският съюз де-

Една от големите
инвестции у нас
във възобновяема
енергия е край
Северното
Черноморие.
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