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Увод

Настоящият отчет е интегрална част от Проекта на БАН с БЕХ „Изготвяне на
Национална стратегия в областта на енергетиката (с фокус върху електроенергетиката)”.

Дейност 1А стриктно съответства на заданието и сроковете, утвърдени от
възложителя и обхваща: Поддейност IА.1 „Анализ на енергийната политика на
Европейския съюз“; Поддейност IА.2 „Оценка на състоянието на енергетиката на
България по енергоикономически, енергоекологични и социални индикатори“;
Поддейност IА.3 „Анализ на ключови предизвикателства и проблемни области за
устойчиво енергийно развитие“; Поддейност IА.4 „Прогнозиране на
електропотребностите по окрупнени показатели до 2040 г.“. Крайните резултати на
прогнозите на електропотреблението по осемнадесет сектора и по сценарии за
икономическо развитие до 2040 г. бяха представени на семинар на Проекта, съвместно с
„Цялостна макроикономическа оценка на развитие на българската и европейските
икономики в следващите десетилетия“ на 18.07.2017г. Отчетът по Дейност 1А беше
представен на 18.08.2017 г. на всички колеги на Проекта. По неизвестни съображения
отчетът по Дейност 1А, приет от Проекта със заповед от 24.11.2017 г., не беше
публикуван в официалният отчет на БАН по Проекта.

Дейност IА обхваща в единна изследователска процедура енергийната политика
на ЕС, анализ на състоянието на енергетиката по индикатори за развитие, проблемни
области и прогнозиране на електропотребностите от над двукратно  изоставане през 2015
г. до съпоставима с развити европейски страни електроенергийна интензивност като
условие за конкурентоспособност и надеждно развитие на  електропроизводството на
България до 2040 г.

Дейност 1А е изпълнена под ръководството на стнс.дтн. РФ и РБ Пламен
Цветанов. Отделните поддейности са разработени както следва:

Поддейности 1А.1, 1А.2, 1А.3.1, 1А.3.2, 1А.3.3 и 1А.3.4.1: Стнс.дтн. Пламен
Цветанов, Инж. Кристина Хаджийска.

Поддейност 1А.3.4.2: Физик Владимир Вълков, Инж. Руслан Михайлов,
Стнс.дтн. Пламен Цветанов.

Поддейности 1А.3.4.3 и 1А.3.5: Стнс.дтн. Пламен Цветанов.
Поддейност 1А.3.6.1: Физик Лиана Аджарова.
Поддейности 1А.3.6.2 и 1А.3.6.3: Стнс.дтн. Пламен Цветанов, Инж. Кристина

Хаджийска.
Поддейност 1А.4.1: Инж. Кристина Хаджийска, Стнс.дтн. Пламен Цветанов.
Поддейност 1А.4.2: Инж. Теменуга Манойлова, Стнс. дтн. Пламен Цветанов,

Инж. Стефан Сулаков, Инж. Кристина Хаджийска.

Стнс.дтн. Пламен Цветанов
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Дейност IА

Анализът на състоянието и перспективите за развитие, включително
енергопотребностите, изисква фокусиране върху енергийната политика  на ЕС,
националните предизвикателства и цели за устойчиво развитие, включително и
енергийна сигурност, ограничаване изменението на климата и чиста енергия, енергийна
ефективност, увеличаване дела на възобновяеми енергийни източници и развитие на
конкурентен енергиен пазар за икономически ръст, работни места и приемливи цени за
потребителите.

В съответствие със заданието отчетът обхваща Поддейност IА.1 „Анализ на
енергийната политика на Европейския съюз“; Поддейност IА.2 „Оценка на състоянието
на енергетиката на България по енергоикономически, енергоекологични и социални
индикатори“; Поддейност IА.3 „Анализ на ключови предизвикателства и проблемни
области за устойчиво енергийно развитие“; Поддейност IА.4 „Прогнозиране на
електропотребностите по окрупнени показатели до 2040 г.“.

Поддейност IА.1. Енергийна политика на Европейския съюз.
Енергийната политика на ЕС има дълга история и многобройни измерения още от

преди България да стане член на ЕС. В съответствие с целите и задачите на Проекта в
раздела, в известна степен условно, представяме структурата, съдържанието и
механизмите за управление по тематични области до 2000 г., по основни интегриращи
документи на ЕС за периода 2000-2020 г. и Предложението за регламент на
Европейският парламент и Съвет на ЕС относно управлението на Енергийния съюз от
2021 до 2030 г. [1]

1. Документи на ЕС по тематични области.
Енергийна политика.

Елементи на енергийна политика, свързани с икономиката на развитие
съществуват от първите дни на създаването на ЕС като обединение на развитите страни
от Западна Европа. Енергийната политика като система от елементи съществува и се
развива в няколко стъпки:

1. Лисабонска стратегия за икономически ръст и работни места [2]. Наред с
основните цели за прираст, стабилност и  вътрешен енергиен пазар за първи път поставя
проблема за интегрирането на климата и енергийната политика в единна енергийна
политика за Европа (EPE) и създаване на план за действие до 2009 г. за изграждане на
вътрешно-европейски  пазар за газ и електроенергия; сигурност на енергоснабдяването;
международна енергийна политика; енергийна ефективност и ВЕИ (повишаване на
енергийната ефективност на ЕС с 20 % до 2020 г., двадесет процентов дял на ВЕИ в
общото европейско енергийна потребление към 2020 г. и минимум 10% биогорива в
потребностите на бензин и дизел към 2020 г.); дългосрочни цели на търговията с емисии
за намаляване емисиите на парникови газове;  иновационни изследвания в областта на
технологиите за устойчиво енергоснабдяване и устойчиво използване на органичните
горива.

2. Енергийна стратегия за устойчива, конкурентна и сигурна енергетика [3].
Шест приоритетни области: енергия за ръст и работни места: завършване на вътрешен
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европейски пазар за електроенергия и газ; вътрешен енергиен пазар, който гарантира
сигурността на доставките: солидарност между държавите-членки; справяне със
сигурността и конкурентоспособността на енергийните доставки: към по-устойчив,
ефикасен и разнообразен енергиен микс; интегриран подход за ограничаване на
изменението на климата; насърчаване на иновациите: европейски стратегически план за
енергийни технологии; към последователна външна енергийна политика.

3. Енергийна политика за Европа. Съобщение на Комисията до Европейския
съвет и Европейския парламент [4]. Предизвикателства: устойчивост; сигурност на
доставките; конкурентоспособност; план за действие; вътрешен енергиен пазар;
солидарност между държавите-членки и сигурност на доставките на петрол, газ и
електроенергия; дългосрочен ангажимент за намаляване на парниковите газове и система
на ЕС за търговия с емисии; амбициозна програма за мерки за енергийна ефективност но
общностно, национално, местно и международно равнище; по-дългосрочна цел за
възобновяема енергия; европейски стратегически план за енергийни технологии; към
бъдеще на изкопаеми горива с ниско съдържание на CO2; бъдещето на ядрената
енергетика; международна енергийна политика, която активно следва интересите на
Европа; ефективен мониторинг и отчетност.

Климат.
1. Ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха,

изпускани от големи горивни инсталации [5]. Директива 2001/80/ЕО на Европейския
парламент и Съвета от 23 октомври 2001 г. Директивата се прилага спрямо горивните
инсталации, чиято номинална топлинна мощност е равна или превишава 50 MW,
независимо от използвания вид гориво (твърдо, течно или газообразно).

2. Европейска възможност за изменение на климата [6]. През 2007 г. пазарът е
повратна точка за политиката на Европейския съюз в областта на климата и
енергетиката. Две ключови цели бяха поставени от Европейския съвет: намаляване на
емисиите на парникови газове с най-малко 20% до 2020 г. и до 30%, ако има сключено
международно споразумение за други развити страни; 20% дял на възобновяемите
енергийни източници в енергопотреблението на ЕС до 2020 г.: политическо ръководство
на ЕС в действие; осигуряване на просперираща Европа по време на промяната;
възможностите, които предлага прехода са широко-обхватни; основни принципи и
инструменти за постигане на целта (актуализиране на системата за търговия с емисии;
намаляване на емисиите на парникови газове извън системата за търговия с емисии; нова
ера за възобновяема енергия; ролята на енергийната ефективност; с поглед след 2020 г. :
увеличаване на потенциала за по-дълбоко съкращаване на емисиите; което води до
промяна; специфични нужди на енергоемките отрасли; способност за инвестиране).

Технологии.
1. Подпомагане на ранни демонстрационни дейности за устойчиво развитие,

производство на електроенергия на база изкопаеми горива [7]: разходи и ползи от
улавянето и съхранението на CO2; преодоляване на препятствията за технологиите за
улавяне и съхранението на CO2; структура на ЕС, която да стимулира демонстрационни
дейности за съоръжения за улавяне и съхранението на CO2 от топлоелектрически
централи; катализиране на финансирането за улавяне и съхранението на CO2

(мобилизиране на значим ангажимент от страна на промишлеността ще е от ключово
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значение; подготовка на пътя за силно ангажиране на държавите-членки; установяване
на източници за финансиране на нивото на ЕС); ранна подготовка за крупни реализации.

2. Европейски стратегически план за енергийни технологии [8]: необходимост
от Европейски стратегически план за енергийни технологии; постигане на политическа
визия (енергийна ефективност; постигане на целите за 2020 година; постигане на визията
за 2050 година; общи усилия за постигане на резултати; действия от страна на частния
сектор; действия на национално ниво; действия на нивото на Общността; действия на
глобално ниво); цели на плана; съвместно стратегическо планиране; ефективно
изпълнение−съвместна работа на ниво на Общността (европейски индустриални
инициативи; създаване на съюз за европейски научни изследвания в областта на
енергетиката; трансевропейски енергийни мрежи и системи на бъдещето); ресурси
(разширяване на базата на човешките ресурси); международно сътрудничество; напредък
на работата.

Енергийна ефективност.
1. Ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на

енергийни услуги [9]. Директивата 2006/32/ЕО стимулира рентабилното повишаване на
ефективността при крайното потребление на енергия в държавите-членки: цели в
областта на енергийните спестявания; насърчаване на ефективността на крайното
потребление и на енергийните услуги (наличност на информация; схеми за
квалификация, акредитиране и сертифициране; финансови инструменти; фондове и
механизми за финансиране; енергийни обследвания; измерване и информативни сметки
за енергийното потребление); заключителни разпоредби (доклади; преглед и адаптиране
на рамката; отмяна; транспониране).

2. Относно първата оценка на националните планове за действие в областта
на енергийната ефективност [10]: енергийната ефективност и директивата за
енергийните услуги в цялостната политика на ЕС за климата и енергията; директивата за
енергийните услуги –прилагане към днешната; национални планове за действие в
областта на енергийната ефективност-първа оценка; ниво на амбиция; роля на публичния
сектор като водещ пример; насърчаване на енергийната ефективност: повишаване на
осведомеността, образувание и обучение;   насърчаване на енергийната ефективност:
предоставяне на стимули  и механизми (финансови и фискални стимули- доброволни
споразумения, икономически инструменти, дружества за предоставяне на енергийни
услуги; фондове и механизми  за финансиране); насърчаване на енергийната
ефективност: осигуряване на институционална инфраструктура за нейното
осъществяване; транспорт и пространствено планиране; поуки;  да напреднем заедно по
отношение на енергийната ефективност (Мониторинг на транспонирането; улесняване на
прилагането; включване на заинтересованите страни).

3. Енергийна ефективност-как да се постигне двадесетпроцентната цел [11]:
рискът от недостатъчни постижения; какво е постигнато досега (Значение на
енергийната ефективност; инструменти на ЕС за постигане на енергийна ефективност
(пет стълба на политиката: обща политическа рамка; национални планове; правна рамка;
допълнителни инструменти; международно сътрудничество); развитие на равнище ЕС;
развитие на национално, областно и местно равнище; следващи стъпки; по-нататъшни
действия.
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4. Енергийна ефективност на сградите [12]: приемане на методология за
пресмятане на енергийна ефективност на сградите; определяне на минимални
изисквания за енергийна ефективност; пресмятане на разход-оптимални нива на
минимални изисквания за енергийна ефективност;

-Нови сгради, включително високоефективни алтернативни системи за
децентрализирано енергийно снабдяване, когенерация, районни или отоплителни и
охладителни системи, термопомпи; съществуващи сгради; технически сградни системи;
сгради с близко до нулевото енергопотребление; финансови стимули и финансови
бариери; изследване на сертификати за енергийна ефективност (инспектиране на
отоплителни и охладителни системи; независими експерти, независими контролни
системи).

Сигурност.
1. План за действие на ЕС за енергийна сигурност и солидарност [13]:
-Инфраструктурно развитие и енергийни потребности на ЕС. Комисията

предлага следните шест приоритетни инфраструктурни области: свързване на
енергийните пазари в Европа; южен газов коридор за доставки на природен газ от
Каспийско море и Близкия изток; втечненият природен газ и наличието на адекватни
газови резервоари за осигуряване на ликвидност и разнообразие на газовите пазари в
ЕС; цялостно завършен Средиземноморски енергиен пръстен, свързващ Европа и
Южното Средиземноморие; преносни връзки за природен газ и електроенергия по оста
север-юг в Централна и Югоизточна Европа; схема за изграждане на морска
електропреносна мрежа в Северно море.

-Значение на енергията в международните отношения на ЕС: широко-
обхватни споразумения със страни-производителки извън Европа; постигане на добри
енергийни взаимоотношения  между ЕС и Русия; енергиен диалог ЕС-ОПЕК;
сътрудничество с партньори като Австралия, Канада, Япония, САЩ, Китай, Латинска
Америка и Карибския басейн; по-високо равнище на енергийните отношения с Африка;
налагане на най-високи стандарти за ядрена безопасност и сигурност; конкретни
механизми, необходими за осигуряването на прозрачност между държавите-членки и ЕС.
Подобряване на запасите от нефт и природен газ и на механизмите за реагиране при
криза (задължителен режим за кризисни запаси от нефт и нефтопродукти;
преразглеждане на законодателството на ЕС относно стратегическите кризисни  запаси
от нефт и нефтопродукти; ежеседмични сумарни данни  за количеството на търговските
запаси от нефт и нефтопродукти; директива за сигурност на доставките на природен газ);

-Нов импулс в областта на енергийната ефективност. Действия в областта на
енергийната ефективност до 2020 г.; нов пакет от инициативи за енергийната
ефективност от 2008 г.; Директива за енергийни характеристики на сградите; Директива
за енергийните етикети; директива за екопроектиране; когенерацията- важен проект;
мрежи от заинтересовани страни; спогодба с кметовете; кохезионната политика с над 9
млрд. евро за енергийна ефективност и ВЕИ през периода 2007-2013 г.; зелено данъчно
облагане; международно сътрудничество за енергийна ефективност.

-Подобряване на използването на местните енергийни ресурси на ЕС:
инициатива „20-20-20“; план за действие на ЕС за енергийна сигурност и солидарност;
разработване на ВЕИ; инициатива на ЕС за финансиране на устойчива енергия.
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-С поглед към 2050 г.: декарбонизация на електропроизводството на ЕС до 2050
г.; премахване на зависимостта на транспорта от използването на нефтопродукти;
нискоенергийни сгради и сгради с положителен енергиен баланс; интелигентна
взаимосвързана електрическа мрежа; пропагандиране на високоефективна енергийна
система с ниско въглеродна интензивност за целия свят; ефикасна външна политика.

Вътрешен енергиен пазар.
1. Условия за достъп  до мрежата на трансграничен обмен на електроенергия

[14]: сертифициране на оператори на преносни системи; европейска мрежа на
операторите на преносни системи на електроенергия; създаване на ЕМОПС за
електроенергия; създаване на мрежови кодекси; изменения на мрежови кодекси; задачи
на ЕМОПС за електроенергия; наблюдение на Агенцията; консултации; разходи;
регионално сътрудничество между операторите на преносни системи; компенсаторен
механизъм между операторите на преносни системи; такси за достъп до мрежите;
предоставяне на информация; общи принципи на управлението на претоварването; нови
междусистемни електропроводи; насоки; регулаторни органи; предоставяне на
информация и поверителност; право на държавите-членки да предвиждат по-подробни
мерки; санкции; процедура на комитет; доклад на Комисията.

2. Общи правила за вътрешния пазар на природен газ [15].
-Общи правила за организация на сектора: задължения, свързани с обществени

услуги и защита на клиенти; процедура за получаване на разрешение; наблюдение на
сигурността на доставките; регионална солидарност; насърчаване на регионалното
сътрудничество; технически правила.

-Пренос, разпределение и ВПГ: определяне на газопреносни системи и оператори
на газопреносни системи; определяне и сертифициране на операторите на гозопреносни
системи; сертифициране по отношение на трети държави; определяне на оператори на
системи за съхранение и на системи за ВПГ; задачи за операторите на газопреносните
системи, на системи за съхранение и/или за ВПГ; независими системни оператори;
отделяне на собствениците на газопреносни системи и операторите на системи за
съхранение; поверителност за операторите на преносни системи и собствениците на
преносни системи.

-Независим оператор на газопреносна система: активи, персонал, оборудване и
самоличност; независимост на оператора на газопреносната мрежа; независимост на
персонала и ръководството на оператора на газопреносната мрежа; надзорен орган;
програма за съответствие и отговорник по съответствието; план за развитие на мрежата и
правомощия за взимане на инвестиционни решения; правомощия за вземане на решение
по отношение на свързването на съоръжения за съхранение.

-Разпределение и доставки: определяне на операторите на газоразпределителни
системи; задачи на операторите на газоразпределителни системи; отделяне на
операторите на газоразпределителни системи; задължения за поверителност за
операторите на газоразпределителните системи; затворени газоразпределителни
системи; комбиниран оператор.

-Отделяне и прозрачност на счетоводните отчети: право на достъп до
счетоводните отчети; отделяне на счетоводните отчети.
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-Организация на достъп до системата: достъп на трети страни; достъп до
съоръжения за съхранение; достъп до добивни тръбопроводни системи; отказ на достъп;
нова инфраструктура; отваряне на пазара и реципрочност; директни газопроводи.

-Национални регулаторни органи: определяне и независимост на регулаторните
органи; общи цели на регулаторните органи; задължения и правомощия на
регулаторните органи; регулаторен режим на трансграничните въпроси; съответствие с
насоките; съхранение на документацията.

-Пазари на дребно;
-Заключителни разпоредби: защитни мерки; равнопоставени условия; дерогации

във връзка с „вземане-или-плащане“; възникващи и изолирани пазари; процедура за
преразглеждане; комитет; докладване; отмяна; транспониране.

Търговия с емисии.
1. Установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове

в рамките на Общността [16]: разрешителни за емисии на парникови газове; метод на
разпределение; разпределение и издаване на квоти; прехвърляне, връщане и отмяна на
квоти; валидност на квотите; указание за мониторинг и докладване на емисиите; достъп
до информация; компетентен орган; регистрационни база данни; докладване от страна
на държавите-членки; други схеми за търговия с емисии на парникови газове; временно
изключване на някои инсталации; формиране на пулове; преглед и по-нататъшно
развитие.

2. Подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на
парникови газове на Общността [17]: разрешителни за емисии на парникови газове;
количество на квотите за цялата Общност; търг на квоти (преходни общностни правила
за хармонизирано безплатно разпределение на квоти; мерки в  подкрепа на определени
енергоемки отрасли в случай на „изтичане на въглерод“; възможност за преходно
безплатно разпределение на квоти за модернизиране на производството на
електроенергия.); национални мерки за изпълнение; валидност на квотите; мониторинг и
докладване на емисии; разкриване на информация и професионална тайна; процедура за
едностранно включване на допълнителни дейности и газове. (хармонизирани правила за
проекти, водещи до намаляване на емисиите.); изключване на малки инсталации, за
които се прилагат равностойни мерки; транспониране.

Възобновяеми енергийни източници.
1. Относно насърчаване на производството и потреблението на

електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния
електроенергиен пазар [18]: схеми за подпомагане; гаранция за произход на
електроенергия; административни процедури; свързване с мрежата; обобщен доклад;
транспониране.

2. Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
изменение, а впоследствие отмяна на Директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО [19]:
задължителни общи национални цели и мерки за използване на енергия от възобновяеми
източници; национални планове за действия относно енергията от възобновяеми
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източници; изчисляване на дела на енергия от възобновяеми източници; статистически
прехвърляния между държави-членки; съвместни проекти между държавите-членки;
последици от съвместни проекти между държави-членки; съвместни проекти между
държавите-членки и трети държави; последици от съвместни проекти между държавите-

членки и трети държави; съвместни схеми за подпомагане; увеличения на мощността;
административни процедури, правила и кодекси; информация и обучение; гаранции за
произход на електроенергията от възобновяеми източници на енергия; достъп до и
експлоатация на мрежите; критерии за устойчивост по отношение на биогорива от
биомаса; проверка на съответствието с критериите за устойчивост по отношение на
биогоривата и течните горива от биомаса; изчисляване на въздействието на парникови
газове от биогорива и течни горива от биомаса; мерки за изпълнение; специални
разпоредби относно енергията от възобновяеми източници в транспорта; докладване от
държавите-членки; наблюдение и докладване от Комисията; изменения и отмяна;
транспониране.

2. Стратегия „Европа 2020“ [20]
Европа може да успее, ако действа колективно, като Съюз. Нуждаем се от

стратегия, която да ни помогне да излезем по-силни от кризата и да превърнем ЕС в
интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика, осигуряваща висока степен на
заетост, продуктивност и социално сближаване. Стратегията "Европа 2020" цели
социално пазарна икономика в Европа за 21 век.
Стратегията „Европа 2020“ издига на преден план три взаимно усилващи се приоритета:

-Интелигентен растеж: развитие на икономика, основана на знания и иновации;
-Устойчив растеж: развиващ една по-ресурсно ефективна, зелена и по-

конкурентоспособна икономика;
-Приобщаващ растеж: насърчаваща към икономика с висока заетост, осигуряваща

социално и териториално сближаване.
Комисията издига на преден план седем водещи инициативи, които катализират

прогрес във всяка от приоритетните теми: "Съюз на иновациите"; "Младежта напред";
"Програма в областта на цифровите технологии за Европа"; "Ресурсно ефективна
Европа"; "Индустриална политика за ерата на глобализацията"; "Програма за нови
умения и работни места"; "Европейска платформа срещу бедността".

Тези седем водещи инициативи ще ангажират както ЕС, така и Държавите-
членки. Европейските инструменти, по-специално единния пазар, финансовото
стабилизиране и инструменти за външна политика, ще бъдат напълно мобилизирани, за
да преодолеят проблемите и да  постигнат целите на стратегията "Европа 2020". "Европа
2020" ще се опира на два стълба: тематичния подход, описан по-горе, и приоритети и
водещи цели.

1.Време за трансформация
- Кризата засенчи последните постижения;
- Откроиха се  структурните слабости на Европа;
- Засилват се глобалните предизвикателства;
-Европа трябва да действа, за да избегне упадък.
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2. Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
Следващите цели са избрани на тази основа - изпълнението им ще бъде  решаващо за
нашия успех до 2020 г.:

- Прирастът на заетостта на населението на възраст 20-64 години трябва да
нарасне от сегашните 69%  поне на 75%;

- ЕС понастоящем има за цел да инвестира 3% от БВП в научноизследователска и
развойна дейност. Тази цел успя да насочи вниманието към необходимостта както за
публичния, така и за частния сектор да инвестират в научноизследователска и развойна
дейност, но те се фокусират повече върху приноса, отколкото върху влиянието;

- Да се намалят  емисиите на парникови газове  поне с 20% в сравнение с нивата
от 1990 г. или с 30%, ако условията са подходящи; да се увеличи  дела на
възобновяемите енергийни източници в крайното  потребление на енергия до 20%; с 20%
да се увеличи  енергийната ефективност;

- Равнище на образование, при което да се намали процентът на напускащите
училище, от сегашните 15% на 10%, като същевременно увеличи дела на населението на
възраст между 30 и 34 години, с завършили образование в колеж, от 31% на най-малко
40 % през 2020 г .;

- Броят на европейците, живеещи под националните граници на бедността, трябва
да бъде намален с 25%, като над 20 милиона души излязат от бедността.

Интелигентен растеж - икономика, основана на знания и иновации.
Европа трябва да действа:

- Иновации: Разходите за научноизследователска и развойна дейност в Европа са
под 2%, в сравнение с 2,6% в САЩ и 3,4% в Япония, главно в резултат на по-ниското
равнище на частни инвестиции;

- Образование, обучение и учене през целия живот. Една четвърт от всички
ученици имат слаба компетентност в четенето, един от всеки седем прекъсва
образованието и обучението си твърде рано;

-Дигитално общество: Глобалните потребности  от информационни и
комуникационни технологии в пазара струва около 2 000 милиарда евро, но само една
четвърт от тях идват от европейски фирми.

На национално равнище държавите-членки ще трябва:
- Постепенно да премахнат на вредните за околната среда субсидии, изключвайки

ограниченията за хора със социални нужди;
- Да се използват пазарни инструменти като фискални стимули и обществени

поръчки за адаптиране на методите на производство и потребление;
- да се развива на интелигентен, модернизиран и напълно взаимосвързан

транспорт,  енергийна инфраструктура и пълноценно използване на ИКТ;
- Да осигури координирано внедряване на инфраструктурни проекти в рамките на

базовата мрежа на ЕС, които значително допринасят за ефективността на цялостната
транспортна система на ЕС;

- Да се съсредоточи върху градското измерение на транспорта, където голяма част
от задръстванията и емисиите са генерирани ;

- Да се използват регулирането, стандартите за качество в строителството и
пазарно ориентирани механизми като такси, субсидии и стимули  за намаляване на
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използването на енергия и ресурси и структурните фондове за инвестиране в енергийна
ефективност в обществените сгради и за по-ефективно рециклиране;

- Да се стимулират инструменти за пестене на енергия, които биха могли да
повишат ефективността в енергоемките сектори, като тези основани  на използването на
ИКТ.
Приобщаващ растеж - икономика с висока заетост, осигуряваща икономическо, социално
и териториално сближаване.

3. Липсващи връзки и затруднения
3.1. Единен пазар за 21-ви век
3.2. Инвестиране в растеж: политика на сближаване, мобилизиране на Европейския
бюджет и частно финансиране
3.3. Разгръщане на инструментите на външната ни политика

4. Преодоляване на  кризата: първите стъпки към 2020 г.
4.1.Дефиниране на обоснована стратегия
4.2. Реформа на финансовата система
4.3. Провеждане на интелигентната бюджетна консолидация за дългосрочен ръст
4.4. Координация в рамките на Икономическия и Монетарен съюз

5. Предоставяне на резултати: по-силно управление
5.1. Предложена архитектура за "Европа 2020"

- Тематичен подход;
- Отчитане на Страните;
- Интегрирани директиви; Препоръки за политика;

5.2. Кой какво прави?
Пълна отговорност на:

-Европейски съвет; Министерски съвет; Европейска комисия; Европейски
парламент;

- Национални, регионални и местни органи;
- Акционери и гражданското общество;
Към резюмето на този документ ще добавим, че за изпълнението му в България

бяха разработени няколко национални програми, сред които "Национална програма за
развитие: България 2020 г." [21] , "Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.
за надеждна, ефективна и по-чиста енергетика" [22], "Национална стратегия за
регионално развитие на Република България за  периода 2012–2022 г." [23] и Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. [24].

3. „Пакет чиста енергия за всички европейци“ [25]
Документът предлага съвременна визия на чиста енергия като процес на

развитието на Европа и управление на това развитие.
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1. Въведение
Този пакет представлява възможност за ускоряване както на прехода към чиста

енергия, така и на растежа и създаването на работни места. Като мобилизира до 177
млрд. Евро публични и частни инвестиции годишно от 2021 г., този пакет може да
генерира до 1% увеличение на БВП през следващото десетилетие и да създаде 900 000
нови работни места. Това също означава, че средният интензитет на въглерода в
икономиката на ЕС ще бъде с 43% по-нисък през 2030 г., отколкото сега, като
електричеството от възобновяеми източници представлява около половината от
енергийния микс на ЕС.

Законодателните предложения обхващат енергийната ефективност,
възобновяемата енергия, дизайна на пазара на електроенергия, сигурността на
доставките и правилата за управление на Енергийния съюз. Пакетът преследва три
основни цели:

 Поставяне на енергийната ефективност на първо място;
 Постигане на световно лидерство в областта на възобновяемите енергийни

източници;
 Предоставяне на справедлива сделка за потребителите;

2. Поставяне на енергийната ефективност на първо място
Енергийната ефективност е най-общодостъпният източник на енергия.

Поставянето на енергийна ефективност на първо място отразява факта, че най-евтиният
и чист източник на енергия е енергията, която не се нуждае от производство или
използване.Комисията преразгледа обвързващата цел на ЕС за енергийна ефективност на
ЕС да достигне 30% до 2030 г. с допълнителен брутен вътрешен продукт от 70 млрд.
EUR и нови 400 000 работни места и  разшири задължението за спестяване на енергия
след 2020 г. на  1.5% на година.

Сградите потребяват 40% от общото потребление на енергия, при това 75% от тях
са енергийно неефективни. Чистата енергия за сградите е не само спестяване на енергия:
тя увеличава комфорта и качеството на живот, има потенциал да интегрира
възобновяеми източници на енергия, да  складира, възможност за  цифровите технологии
и да свързва сградите с транспортната система.

Инициативата "Европейски сгради" ще подкрепи изпълнението на стратегията на
ЕС за мобилност с ниски емисии. Тази нова инициатива в сътрудничество с
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и държавите-членки може да отключи
допълнителни 10 милиарда евро публични и частни средства до 2020 г. за енергийна
ефективност и възобновяеми енергийни източници в сградите, да подпомогне
разработването на широкомащабни икономически оправдани проекти и да установи
платформа за енергийна ефективност във всяка държава-членка.

Енергоемките отрасли (например стоманодобивната и автомобилната
промишленост) ще трябва да продължат усилията си за подобряване на енергийната
ефективност. Екодизайнът и енергийното етикетиране ще продължат да играят важна
роля за енергоснабдяването. Комисията приема пакет, състоящ се от работен план за
екодизайн 2016-2019 г. и редица специфични за продукта мерки. Работният план за
екодизайн има потенциал да реализира общо над 600 TWh годишно спестяване на
първична енергия през 2030 г. Това ще гарантира Европа да запази водещото й място в
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глобално лидерство по отношение на стандартите за ефективност и да продължи да
осигурява икономически и екологични ползи за потребителите и бизнеса.

3. Постигане на световно лидерство в възобновяемите енергийни източници
В секторът на възобновяемите енергийни източници в Европа са заети  повече от

1 100 000 души, и Европа все още е световен лидер в областта на ветровата енергия-43%
от всички вятърни турбини, инсталирани в света, се произвеждат от няколко големи
европейски производители. Намаляването на разходите в слънчевите и вятърните
технологии се дължи на амбициозните политики на ЕС. Това направи възобновяемите
източници по-евтини и по-лесно достъпни за целия свят. В Европа най-големите
работодатели в сектора на възобновяемите енергийни източници са вятърът, слънчевата
фотоволтаична (PV) и твърдата биомаса. Европейският съвет постави за цел най-малко
27%  дял на възобновяемата енергия в ЕС през 2030 г. Ръстът на  възобновяемата енергия
следва да се води от най-иновативните технологии, които осигуряват значителни
икономии на парникови газове. Прогнозите за глобалния пазар за възобновяемата
енергия за периода 2014-2035 г. са  в размер на 6,8 милиарда евро за периода 2014-2035
г., В близките години инвестициите  за производство на енергия от възобновяеми
източници представляват над 85% от производствените инвестиции, повечето от тях на
по-ниски нива на напрежение, особено на нивото на разпределителните мрежи. Новите
предложения целят по-нататъшно консолидиране на тази тенденция, например чрез
премахване на бариерите за собствено финансиране. Директивата за енергията от
възобновяеми източници, заедно с предложенията за новото проектиране на пазара на
електроенергия, ще създадат регулаторна рамка, която ще позволи равнопоставеност.
Електричеството ще играе важна роля в прехода към чиста енергийна система. Делът на
електроенергията от възобновяеми източници е нараснал до 29% от производството на
електроенергия и ще достигне около половината от енергийния микс на ЕС и пазарните
правила трябва да бъдат адаптирани, за да улеснят това развитие.

За по-добро адаптиране на нарастващия дял на променливите възобновяеми
енергийни източници, пазарите на едро трябва да продължат да развиват и по-специално
да осигуряват подходящи правила, позволяващи за по-кратко връщане на гъвкавостта
при производството, потреблението или акумулиране. Други инсталации, независимо от
прилаганата технология, ще бъдат предмет на недискриминационни правила за достъп
на трети страни. Тези нови правила ще позволят на производителите на електроенергия
от възобновяеми източници да увеличат  дела на техните  приходи от пазара.
Инвеститорите се нуждаят от предвидимост на политиките и от свеждане до минимум на
пазарните деформации. Успешната интеграция на възобновяемите източници на енергия
изисква добре взаимосвързана европейска мрежа, за да се улесни развитието на ключови
инфраструктури.
Възможността за отопление и охлаждане да допринесе за общата цел за възобновяемите
източници на енергия досега е недостатъчно използвана. Биоенергията представлява
голяма част от нашия енергиен микс в бъдеще. Тя води до заетост и икономическо
развитие в селските райони, органичните изкопаеми горива и допринася за енергийната
сигурност.

Държавите-членки на ЕС са разработили национално законодателство за
устойчиво стопанисване на горите и си сътрудничат например в рамките на процеса
Forest Europe. Редица държави-членки, които внасят големи количества биомаса за



15

енергия, също са въвели специални схеми за устойчивост на биомасата, те ще могат да
продължат да правят това съгласно предложението на Комисията. Европейската комисия
ще продължи да подкрепя устойчивата мобилизация на дървесина чрез Политиката на
ЕС за Развитие на Селските Райони. Тези нива на действие са допълнителни  в
поддържането  на практиките за устойчиво управление на горите. Поради това
Комисията предлага да се разширят съществуващите ЕС критерии за устойчивост, така
че да обхванат всички видове биоенергия.

4. Предоставяне на възможности за потребителите
Потребителите са в центъра на Енергийния съюз. Енергията е критичен продукт,

абсолютно необходимо за пълноценно участие в съвременното общество. Преходът към
чиста енергия също трябва да бъде справедлив за онези сектори, региони или уязвими
части от обществото, засегнати от енергийния преход. Комисията предлага да се
реформира енергийният пазар, за да се даде възможност на потребителите да бъдат
повече в управлението на  техния избор, когато става дума за енергия.
Като част от този пакет Комисията увеличава прозрачността с втория си двугодишен
доклад за разходите и цените на енергията.

5. Методи за улесняване
Отчасти това означава да се определи регулаторната рамка на ЕС след 2020 г. -

оттук и предложенията за пазарния дизайн, енергийната ефективност, възобновяемите
енергийни източници и управлението, които допълват инициативите, които Комисията
вече представи относно действията в областта на климата и  нискоемисионната
мобилност. Те включват използването на широк кръг от политики на ЕС: ефективно
усилване на регулирането на ЕС, ефективно и последователно прилагане на
финансирането от ЕС и насърчаване на партньорствата със заинтересованите страни, за
насърчаване на прехода към чиста енергия заедно с този пакет и за добавяне на нова
инициатива за ускоряване чиста енергия.

Тази инициатива определя набор от конкретни мерки за подобряване на
регулаторната рамка и включва ограничен брой интегрирани приоритети за научни
изследвания, иновации и конкурентоспособност в подкрепа на стратегическите цели на
този пакет, рефокусирайки значителна част от ресурсите от "Хоризонт 2020" (най-малко
2 милиарда евро) и насочва публичната подкрепа и частните инвестиции в целия ЕС.
Освен това Комисията ще тества нов подход за финансиране за подкрепа на
високорискови иновации с висока ефективност в областта на чистата енергия. За да се
създадат растеж и работни места, промишлеността на ЕС трябва да бъде на преден план
в прехода към чиста енергия. Комисията ще подкрепи инициативите, ръководени от
индустрията, за насърчаване на световното лидерство на ЕС в технологиите за чиста
енергия и нисковъглеродни технологии. Комисията ще проучи по какъв начин да
подпомогне по-добре прехода в регионите с интензивно използване на въглища, ще
работи в партньорство с участниците в тези региони и ще даде насоки за адаптиране на
уменията към нуждите на прехода към чиста енергия. Този пакет също така засилва
Действията на ЕС за премахване на неефективните субсидии за органични горива.
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6.Заключение
Всички законодателни предложения, свързани с енергийния съюз, представени от

Комисията през 2015 и 2016 г., трябва да бъдат разглеждани като приоритет от
Парламента и Съвета.

4. Референтен сценарий 2016 г. за енергетика, транспорт и емисии на
парникови газове и тенденции до 2050 г. на Европейската комисия [26].

Референтния сценарий представя най-системните и обхватни моделни
изследвания на взаимодействията енергетика, транспорт и емисии и енергийна  политика
за ЕС и за всяка от страните членки до 2050 г..  В енергийната политика на България се
използва като източник на системен подход и бази данни и за сравнение на траекториите
на перспективните електропотребности по сектори и сценарии за развитие и като
драйвер при прогнозиране на електропотребностите за България.

5. Предложение за регламент на Европейският парламент и Съвета
относно управлението на Енергийния съюз от 2021 до 2030 г. [1]

Предложението за регламент на Европейският парламент и Съвета относно
управлението на енергийния съюз за периода 2020-2030 г. обхваща пет измерения на
Енергийния съюз:

 енергийна сигурност;
 енергиен пазар;
 енергийна ефективност;
 декарбонизация и
 научни изследвания, иновации и конкурентоспособност.

Предложението предвижда задължение на държавите членки до 1 януари 2019 г.
да изготвят интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата за
периода 2021—2030 г., както и за следващите десетгодишни периоди по петте измерения
на Европейския съюз.

Предвидени са задължения за държавите членки да изготвят двугодишни
доклади за напредъка в изпълнението на плановете след 2021 г. по петте измерения на
Енергийния съюз и ежегодни такива.

Предвижда се мониторинг и оценка от страна на Комисията с цел проследяване
на напредъка на държавите членки спрямо целите, поставени в националния план.

Определя механизмите и принципите на сътрудничество и подкрепа между
страните членки и Съюза.

Заключение към Поддейност IА.1.
Анализът показва че Европейската енергийна политика еволюира от тематични

области в системна философия и политика за управление на енергийния съюз на Европа.
Тази политика, съчетана с национални предизвикателства формира основни проблемни
области за устойчиво енергийно развитие на България.
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Поддейност IА.2. Анализ на състоянието на енергетиката по
енергоикономически, енергоекологични и социални индикатори. Къде е
България?

Енергийната политика следва да е целево ориентирана дейност към енергийна
устойчивост. През последните години няколко международни институции-
Международната агенция по енергия (МАЕ), Международна агенция по атомна енергия
(МААЕ) и други, разработиха индикатори за устойчиво развитие. Представяме такива
индикатори за България и съседни страни [26, 27], сравнителен анализ, цели на развитие
и проблемни области за енергетиката на България.

Таблица 1. Къде е България?
Страна / Показател за 2016 г. Австрия Дания Франция Германия Италия Гърция България Румъния Унгария

Население, млн. 8,700 5,707 66,730 82,176 60,665 10,784 7,154 19,760 9,830
БВП, млрд. евро по текущи цени за
2016г. 351,480 276,219 2 222,109 3 139,123 1 680,421 174,700 45,070 169,936 114,028

БВП , евро / жител 40 400 48 400 33 300 38 200 27 700 16 200 6 300 8 600 11 600
Потребление на първична енергия,   млн.
т н.е. 33,865 17,421 248,746 317,268 154,748 24,142 18,128 32,402 25,705

Потребление на първична енергия на
жител, т н.е. / жител 3,892 3,053 3,728 3,861 2,551 2,238 2,534 1,640 2,615

Зависимост от вноса на горива и
енергия,  % 62,4 13,9 47,1 63,5 77,5 73,6 59 17,1 55,6

Ефективност на енергийния баланс,
КЕП/ ПЕП, % 83 82,9 59,2 68 75 69 53 68,7 69,5
Енергийна интензивност, кг н.е. / 1000
евро 93,5 63,1 112 101 92 138 411 191 225

Отношение     „енергийна интензивност
на България „ /   “ интензивност на
страна“

4,39 6,51 3,67 4,07 4,47 2,98 1 2,152 1,83

Брутно производство на ел.енергия, ГВтч 68 351 30 522 556 184 649 119 289 768 51 405 45 277 65 103 31 859
Брутно производство на ел. енергия,
кВтч / жител 7 856 5 348 8 335 7 899 4 776 4 856 6 329 3 295 3 241

Електроенергийна интензивност, ГВтч/
млрд. евро

0,215 0,129 0,232 0,196 0,194 0,344 0,863 0,346 0,235

Отношение „електроенергийна
интензивност на България“ /
„електроенергийна интензивност на
страна“ 4,014 6,689 3,719 4,403 4,448 2,509 1 2,49 3,672
Дял на комбинираното производство на
електроенергия, % 18,66 52,18 2,5 11,42 15,34 3,08 12,12 12,06 14,28
Дял на природния газ в потреблението
на първична енергия, % 21,2 16,5 15,4 22,2 37,5 14 14,8 27,8 31
Емисии на СО2, млн.т / жител 7,545 6,112 4,909 9,350 5,870 7,207 5,552 3,674 4,199

Източници: Евростат; „EU Reference Scenario 2016. Energy, transport and GHG emissions trends to 2050", European
commission, 14.07.2016

 България с национален доход 6 300 евро/жител е  най-бедната нация в Европа:
(Австрия – 40 400 евро/жител, Дания – 48 400 евро/жител, Франция – 33 300
евро/жител, Германия – 38 200 евро/жител, Италия – 27 700 евро/жител, Гърция –
16 200 евро/жител, Румъния −8 600 евро/жител; Унгария-11 600 евро/жител);

 При национален доход (БВП/жител) в пъти по-малък от дохода в Италия, Гърция,
Румъния или Унгария, България потребява съпоставимо или повече първична
енергия в т.н.е./жител от тези страни;

 С 59 % България е сред най-енергозависимите от внос на енергийни ресурси
страни в Европа.
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 България има най-ниска ефективност на енергийния баланс по сравнение с
другите страни (крайно енергийно потребление към първична енергия);

 България с 411 кг. н.е./1000 евро е най - енергоинтензивната страна, което е
съответно с 4,39; 6,51; 3,67; 4,07; 4,47; 2,98; 2,152; 1,83 пъти по-голяма
интензивност, отколкото в Австрия, Дания, Франция, Германия, Италия, Гърция,
Румъния или Унгария;

 С 0,863 ГВтч/ млрд. евро България е с най-висока електроенергийна интензивност
в Европа- от 2,5 до 6 пъти по-голяма от тази на съседни и развити страни. Тези
числа не само показват значителна диспропорция в структурата на енергетиката,
но и неконкурентоспособност на националната електроенергетика в сравнение с
тези страни.

 С 12,12 % България е сред страните с най-нисък дял на газа в потреблението на
първична енергия в Европа. Ниският дял на газа отразява сериозна структурна
деформация в енергийния баланс с значителни енергийни, икономически и
екологични негативи.

 Емисиите на CO2/жител на България са по-ниски от тези на болшинството от
развитите европейски страни.
Анализите показват изоставане на България с десетки години по основни

енергоикономически показатели за устойчиво развитие. Изпълнявайки енергийната
политика на ЕО, наред с огромния път, който трябва да извърви в икономическото си
развитие, България следва да насочи усилията си и към няколко взаимосвързани
национални цели: сигурност на функционирането и развитието на енергетиката;
ограничаване на климата и чиста енергия; повишаване на енергийната
ефективност; оптимизация на енергийния баланс, включително преодоляване на
ресурсните деформации и подобряване на производствената структура на
енергетиката; развитие на Европейския енергиен пазар и либерализация на
енергийните пазари; общинска енергийна политика; изследователски и проектен
потенциал, стратегическо планиране на енергетиката, енергийна стратегия на
България до 2040 г.

Поддейност IА3 „Проблемни области за устойчиво енергийно развитие
за България“
1. Енергийна сигурност

1.1. Европейска стратегия за енергийна сигурност [28]
Основни факти и цифри

 Понастоящем ЕС внася 53 % от енергията, която потребява. Зависимостта от
вноса на нефт е почти 90 %, природния газ-66 %, и в по-малка степен по
отношение на твърдите горива - 42 % и на ядреното гориво - 40 %.

 Сигурността на енергийните доставки засяга всяка държава членка, независимо че
някои държави са по-уязвими от други. Това важи особено за по-слабо
интегрирани и свързани региони като Балтийския регион и Източна Европа.

 Най-належащият въпрос във връзка със сигурността на енергийните доставки е
силната зависимост от един външен доставчик. Това е особено вярно за
природния газ, но важи и за електроенергията: В шест държави членки Русия е
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единствен външен доставчик за целия техен внос на газ, а в три от тях над една
четвърт от общите енергийни нужди се покриват чрез природен газ. Русия изнася
71 % от своя газ за Европа, като най-големите обеми постъпваха в Германия и
Италия. В областта на електроенергията три държави членки (Естония, Латвия и
Литва) са зависими от един външен оператор за експлоатацията и балансирането
на тяхната електроенергийна мрежа.

 ЕС плаща за внос на енергия над 1 млрд. EUR на ден, като това е над една пета от
общия внос на ЕС. ЕС внася нефт и нефтопродукти за над 300 млрд. EUR, от
които една трета от Русия.

 Енергийната сигурност на ЕС трябва да се разглежда също в контекста на
нарастващото търсене на енергия в световен мащаб, което се очаква да се увеличи
с 27 % до 2030 г., и на важните промени в търговските и енергийните потоци.

Енергийна сигурност на Европейския съюз.
Стратегията за енергийна сигурност определя области, в които трябва да се вземат

решения или да се предприемат  конкретни действия в краткосрочен, средносрочен и
дългосрочен план в отговор на загрижеността относно енергийната сигурност.

1) Незабавни действия, насочени към подобряване на способността на ЕС да се
справи със сериозно нарушение на доставките през зимата.

2) Укрепване на механизмите за реагиране в извънредни ситуации и механизмите
за солидарност, включително координиране на оценките на риска и плановете за
действие при непредвидени ситуации, и защита на стратегическата инфраструктура.

-Запаси от нефт. Държавите членки са задължени да създадат и поддържат
минимален запас от нефт и нефтопродукти и това ще намали риска от нарушения на
доставките. Текущите наличности отговарят на потреблението за около 120 дни, което е
доста над изисквания минимален запас за 90 дни.

-Предотвратяване и смекчаване на рисковете от нарушения на доставките на газ
-Защита на критичната инфраструктура. ЕС започна да разработва политика за

изграждане на физическа защита на критичната инфраструктура (срещу заплахи,
опасности...), част от която е енергийната инфраструктура.

-Механизъм за солидарност между държавите членки. Солидарността, изисква
практическа помощ за онези държави членки, които са най-уязвими за тежки нарушения
на енергийните доставки.

3) Намаляване на търсенето на енергия. Намаляването на търсенето на енергия е
един от най-ефективните инструменти на ЕС за намаляване на  външната енергийна
зависимост и излагането на резки скокове на цените. Настоящата ситуация прави още
по-наложително постигането на предварително съгласуваната цел от 20 % в областта на
енергийната ефективност на ЕС, което ще означава икономии на първична енергия в
размер на 371 млн. тона нефтен еквивалент (Mtoe) през 2020 г. в сравнение с прогнозите.

4) Изграждане на добре функциониращ и напълно интегриран вътрешен
пазар.Европейският вътрешен енергиен пазар е ключов фактор за енергийната сигурност
и същевременно механизмът, чрез който тя може да бъде постигната по ефективен
спрямо разходите начин.

-Подобряване на работата на вътрешния пазар за електроенергия и газ.
Регионалният подход е и ще продължи да бъде от решаващо значение за интеграцията на
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европейския енергиен пазар по отношение на трансграничната търговия, както и за
сигурността на доставките. Северните страни (Финландия, Швеция, Дания и Норвегия)
дадоха пример в електроенергийния сектор с ранната интеграция на своите пазари в
системата NordPool. Аналогично, Петстранният форум в северозападна Европа
(включващ Франция, Германия, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Австрия) даде
началото на новаторски интеграционни проекти както в електроенергийния, така и в
газовия сектор. Операторите на преносни мрежи и регулаторите също предприеха
решителни стъпки към свързване на пазарите на електроенергия в редица области . В
газовия сектор подобен ефект бе постигнат чрез създаването на платформата PRISMA
през 2013 г., където свързани мрежови капацитети в мрежите на 28 ОПС, отговарящи за
70 %  от пренасяния в Европа газ, се търгуват на търг по прозрачен и единен начин.`

-Ускоряване на изграждането на ключови междусистемни връзки. Комисията
смята, че са необходими около 200 млрд. EUR до 2020 г. в това отношение, но че
понастоящем пазарът може да набере едва около половината от тази сума. 27 проекта в
областта на природния газ и 6 в областта на електроенергетиката бяха определени като
критични за енергийната сигурност на ЕС в краткосрочен и средносрочен план.

-Европейският пазар на нефт. Русия е един от основните доставчици на нефт в ЕС,
като този нефт се рафинира в последствие в ЕС и някои рафинерии са оптимизирани за
тези видове нефт. ЕС същевременно е нетен износител на бензин и нетен вносител на
дизелово гориво, основно от Русия и САЩ. Проблеми, които изискват по-стратегическа
координация на политиката на ЕС в областта на нефта: зависимостта на рафинерийната
промишленост на ЕС от руския нефт; засилената концентрация в руската нефтена
промишленост, както и нарасналият дял на капацитетите за рафиниране в ЕС, които са
собственост на руски нефтени дружества; потреблението на рафинирани продукти в
транспорта.

5) Увеличаване производството на енергия в Европейския съюз. Енергия от
възобновяеми източници: Спестените разходи от внос на горива поради увеличаване на
използването на енергия от възобновяеми източници възлизат на най-малко 30 млрд.
EUR годишно. Енергията от възобновяеми източници би следвало да постигне целта от
20 % до 2020 г. За периода след 2020 г. Комисията предложи да се увеличи делът на
енергията от възобновяеми източници най-малко на 27 % до 2030 г.

6) По-нататъшно развитие на енергийните технологии. Тези нови технологии
са необходими за по-нататъшното намаляване на потреблението на първична енергия, за
разнообразяването и консолидирането на вариантите за енергийни доставки (външни и
местни), както и за оптимизирането на енергийната мрежова инфраструктура, за да се
извлекат всички ползи от тази диверсификация. Целта да се постигне максимално
въздействие на тези инвестиции, трябва да се увеличи координацията между самите
държави членки, както и между държавите членки и Комисията.

7) Диверсифициране на външните доставки и свързаната с това
инфраструктура. Газ: Вносът представлява около 70 % от потреблението на газ в
Европейския съюз, като през 2020 г. да се увеличи леко и ще достигне около 340—350
млрд. куб. м. до 2025—2030 г. Достъпът до по-разнообразни източници на природен газ
е потенциален източник на диверсификация с нови доставки от Северна Америка,
Австралия, Катар и от новооткрити находища в Източна Африка. Уран и ядрено
гориво: Световният пазар за доставки на уран е диверсифициран, но ЕС е изцяло
зависим от външни доставки. Има само няколко предприятия в света, които са в
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състояние да превръщат уран в гориво за ядрените реактори. Русия е основен конкурент
в производство на ядрено гориво и предлага интегрирани пакети за инвестиции в цялата
ядрена верига. Поради това следва да се обърне специално внимание на инвестициите в
новите ядрени централи, изграждани в ЕС, които използват технологии, разработени
извън ЕС, за да се гарантира, че доставките на ядрено гориво за тези инсталации няма да
зависят единствено от Русия. Възможността за диверсификация на доставките на гориво
трябва да бъде условие за всяка нова инвестиция и това следва да се гарантира
посредством Агенцията за снабдяване към Евратом.

8) Подобряване на координацията на националните енергийни политики и
възприемане на единни позиции във външната енергийна политика. Много от
описаните по-горе мерки обслужват един и същ основен приоритет: необходимостта
държавите членки да координират по-добре важни решения в областта на енергийната
политика. Комисията приветства призивите на някои държави членки за създаване на
енергиен съюз. споразуменията на държави членки с трети държави в областта на
енергетиката следва да бъдат в пълно съответствие със законодателството на ЕС и с
политиката на ЕС за сигурност на доставките. За тази цел Комисията и държавите
членки следва да се възползват напълно от Решение 994/2012/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за създаване на механизъм за обмен на
информация във връзка с междуправителствени споразумения между държавите членки
и трети държави в областта на енергетиката. Особено важна е областта на природния газ,
където повишаването на ангажираността на ЕС по отношение на потенциалните държави
доставчици ще проправи пътя за търговски сделки, без да това да застрашава по-
нататъшното развитие на конкурентоспособен вътрешен пазар на ЕС .

Фиг. 1. Зависимост от доставките на природен газ от Русия

Хоризонтална ос: % дял на природния газ в енергийния микс; Вертикална ос: % дял на руския природен газ в
националното потребление на природен газ; Размер на окръжностите: обем на импортирания руски природен газ.
Прогнозите са основани на предварителни данни от промишлеността за 2013 г., включващи обемите природен газ,
търгуван от руски дружества, който не е непременно произведен в Русия.
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1.2 Енергийна сигурност на България
Каква е енергийната зависимост на България?

Този странен въпрос се дължи на две различни количествени измерения,
доминиращи през последното десетилетие в енергийната политика и в данните на
Националния статистически институт и Евростат. В енергийната стратегия на България
до 2020 г., утвърдена от Народното събрание, се подчертава, че енергийната зависимост
е едно от основните предизвикателства, тъй като "България осигурява 70% от брутното
си потребление чрез внос. Зависимостта от внос на природен газ, суров нефт и ядрена
гориво е практически пълна и има традиционна едностранна насоченост от Руската
федерация.". Националната статистика и Евростат приемат ядрената енергия за местен
източник , поради което енергийната зависимост на България е 36,7 %, т.е. България е
една от най-енергийно независимите страни в Европа. Трудно е да се разбере защо
вносът на нефт и газ се приема за внос на енергийни ресурси, а вносът на ядрено гориво
– за национален енергиен ресурс! При това не се предполага задължително използване
на внесените количества нефт или газ в енергийни технологии (котли, превозни средства
и др.) от страната вносител. Внесеното от Русия ядрено гориво след изгарянето му в
руски ядрени реактори се складира като отработено гориво, после по принцип се връща в
Русия за преработване, след което високоактивните отпадъци следва да се върнат в
България за дългосрочно съхранение. Така България е напълно зависима не само от
вноса на ядреното гориво, но и от целия горивен цикъл и от ядрените технологии на една
страна. Сега, когато Европа приема енергийната зависимост като един от основните
проблеми на енергийната сигурност, цялото недоразумение с ядрената енергетика
(колкото повече ядрена зависимост – толкова повече енергийна независимост!!) води до
манипулации в анализите, медиите и обществото.

И все пак колко е енергийната зависимост на България понастоящем? В резултат
на анализ на енергийния баланс на България за  2015 г. зависимостта е 59 % , т.е.
България е сред най - енергозависимите страни в Европейския съюз. При хипотезата за
строителство на АЕЦ „Белене“ енергийната зависимост на България нараства на 80 %
при почти 100 % внос на газ, нефт и ядрена енергия.

Енергийната сигурност в енергийната стратегия 20-20 за България [22].
Енергийната стратегия на България до 2020 г. предвижда пет стратегически

инициативи в тази област: свързване на все още изолираните енергийни пазари в Европа;
разработване на Южния газов коридор за доставки на природен газ от източници в
Каспийско море и Близкия изток; втечнен природен газ за осигуряване на ликвидност и
разнообразие на европейските енергийни пазари; цялостен завършване на
средиземноморски енергиен пръстен Европа-Южно Средиземноморие; приоритетно
изграждане на преносни връзки за природен газ и електроенергия по оста Север-Юг в
Централна и Югоизточна Европа; Тези стратегически инициативи досега не бяха
реализирани.

Национална политика за енергийна сигурност до 2040 г.
 Незабавни действия за диверсифициране на традиционното доставяне на

природен газ през Украйна за избягване на  потенциално прекратяване на
доставките на газ за България по политически причини.
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 Стратегически аспекти на енергийната сигурност на България:
-Ограничаване и диверсифициране на енергийната зависимост от страни

извън Европейския съюз. За  2015 г.  зависимостта е 59 % , т.е. България е сред най -
енергозависимите страни в Европейския съюз. При хипотезата за строителство на
АЕЦ „Белене“ енергийната зависимост на България нараства на 80 % при почти
100 % внос на газ, нефт и ядрена енергия. Тази най-голяма в Европейския съюз
зависимост от външна за ЕС страна е в пълно противоречие с идеологията за
енергийна сигурност на Европейския съюз, поради което с голяма увереност може
да се очаква Европейският съюз да не  утвърди строителство на АЕЦ „Белене“.

-В условията на либерализация на енергийните пазари за електроенергия и
природен газ в ЕЕС и неясна конкурентоспособност на националната
електроенергетика, България трябва да се откаже от екстензивно развитие на
електроенергетиката и ново строителство за износ на електроенергия.

-След уроците на Фукушима и решения на редица страни, включително
Германия и Швейцария за спиране на ядрените си реактори, България следва да се
откаже от строителство на ядрени реактори в сеизмичния район „Белене“.

-При наличие на блокове 5 и 6 с 1000 МВт базови мощности и при масово
навлизане на ВЕИ в електроенергетиката, България трябва да се откаже от нови
базови мощности 1000 МВт, затрудняващи управлението на националната
електроенергетика.

-При масовото навлизане в световните енергийни пазари на маневрени,
некапиталоемки и енергоефективни енергийни технологии, България трябва да се
откаже от остарели и капиталоемки технологии от края на миналия век за
използване до края на 21-ви век.

−Сравнителният анализ по енергоикономически, екологични и социални
индикатори, представен по-горе показва, че България има свои вътрешно
мотивирани приоритети за енергийно развитие, анализирани по-надолу в
Поддейност IА.3 на Проекта.

2. Изменение на климата и чиста енергия
Изменението на климата и чистата енергия са сред основните приоритети на

съвременната цивилизация. Съдържателно тези две по същество взаимосвързани
предизвикателства могат да се разглеждат както на глобално, така и на местно равнище.
В тази проблемна област ще представим предимно програмата на България по климата, а
също и качеството на въздуха-един проблем, по който редица градове в страната бяха
оценени като едни от най-замърсените в Европа.

2.1 Трети национален план за действие по изменение на климата (НПДИК),
одобрен с решение на Министерски съвет № 459 от май 2012 г. [29]

Планът за климата, създаден с подкрепата на Норвежкото правителство в рамките
на Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво
развитие в България, безспорно е най-комплексния и системен план сред програмите 20-
20 за България. Той обхваща изменението на климата-реалност в която живеем,
международния аспект на политиката за климата, включително позицията на
Европейския съюз по открити въпроси на глобалното споразумение относно
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изменението на климата, европейския аспект на политиката за климата, законодателство,
оценка за състоянието и тренд на емисиите на парниковите газове, секторни мерки за
изпълнение целите на плана, икономически аспекти, административен капацитет и
мониторинг за реализацията му.
С оглед на предизвикателствата и енергийната политика на Проекта, ще се
концентрираме на секторните стратегии и политика на НПДИК и неговата реализация.

Секторна политика на националната програма.
Сектор „Енергетика“

При производството и разпределението на горива и енергия се емитират около 90
% от общото количество парникови газове.

Политиката в сектора обхваща 5 приоритетни оси: Нисковъглеродно
производство на електрическа енергия; Намаляване на въглеродния интензитет на
електроенергийния микс; Модернизирано развитие на системата за централизирано
топлоснабдяване; Ускорено навлизане на децентрализирано производство на енергия;
Развитие на нисковъглеродни мрежи за пренос и разпределение на електрическа енергия
и природен газ.

Приоритетните оси съдържат тринадесет основни мерки. Общата финансова
инвестиция е 6 182 млн. лв. Очакван ефект (сумарно намаление в тонове  СО2 екв. към
2020 г.) –18 468 000.

Сектор „Бит и услуги“
Ускорена битова газификация от 2 до 30 % на домакинствата в предстоящото

десетилетие. Инвестиции, включително за развитие на газоснабдителната мрежа- 2 млрд.
лв.. Избягване на инвестиции еквивалентни на 1 400 МВт в енергетиката; Намаление на
емисии в атмосферата: 350 000 тона СО2 екв., 13 000 тона емисии на серен диоксид, 3
200 тона емисии азотни окиси, 110 тона прахови емисии годишно, причинявани от
лигнитните централи.

Политиката в сектора обхваща 3 приоритетни оси: подобряване на енергийните
характеристики на сградите; подобряване ефективността и реализиране на икономия в
крайното потребление на горива и енергия; насърчаване децентрализираното
производство на енергия, в това число енергия от ВЕИ.

Приоритетните оси съдържат седем основни мерки. Общата финансова
инвестиция е 170 000 000 лв. Очакван ефект (сумарно намаление в тонове  СО2 екв. към
2020 г.) –416 508.

Сектор „Промишленост“
Политиката в сектора обхваща 3 приоритетни оси: подобряване на енергийната

ефективност в промишлеността; използване на алтернативни горива; изграждане на
технологичен парк и бизнес-инкубатор.

Приоритетните оси съдържат седем основни мерки. Общата финансова
инвестиция е 361,6 млн.лв. Очакван ефект (сумарно намаление в тонове  СО2 екв. към
2020 г.) –5 658 000.
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Сектор „Отпадъци“
Политиката в сектора обхваща 3 приоритетни оси: намаляване и предотвратяване

на количествата отпадъци, при чието обезвреждане се образуват парникови газове;
улавяне и изгаряне на биогаза от депонираните отпадъци; улавяне на биогаза в градските
пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) и изгарянето му.

Приоритетните оси съдържат единадесет основни мерки. Общата финансова
инвестиция е 536 260 000 лв. Очакван ефект (сумарно намаление в тонове  СО2 екв. към
2020 г.) –16 989 596.

Сектор „Селско стопанство”
Политиката в сектора обхваща 6 приоритетни оси: намаляване на емисиите от

селскостопански почви; намаляване на емисиите метан от биологичната ферментация в
животновъдството; подобряване на съхранението и прилагането на оборски тор;
оптимизиране използването на растителни остатъци в земеделието; подобряване
управлението на оризищата и технологията за производство на ориз; повишаване на
информираността и познанията на земеделските производители и на администрацията
относно действията и ефекта им върху промените в климата.

Приоритетните оси съдържат петнадесет основни мерки. Общата финансова
инвестиция е 411 540 500 лв. Очакван ефект (сумарно намаление в тонове  СО2 екв. към
2020 г.) –28 945.

Сектор „ Земеползване, промяна в земеползването и горското стопанство”
Политиката в сектора обхваща 4 приоритетни оси: увеличаване на поглъщането

на парниковите газове; съхранение на запазите от въглерод в горите; увеличаване
потенциала на горите за улавяне на въглерод; дългосрочно задържане на въглерода в
дървесни продукти.

Приоритетните оси съдържат петнадесет основни мерки. Общата финансова
инвестиция е 47 090 000 лв. Очакван ефект (сумарно намаление в тонове  СО2 екв. към
2020 г.) –80 759.

Сектор „Транспорт“
Политиката в сектора обхваща 4 приоритетни оси: намаляване на емисиите от

транспорта; намаляване потреблението на горива; диверсификация на превозите;
информиране и обучение на потребителите.

Приоритетните оси съдържа петнадесет основни мерки. Общата финансова
инвестиция е 1 622 060 000 лв. Очакван ефект (сумарно намаление в тонове  СО2 екв.
към 2020 г.) –5 086 500.

Мерки в областта на образованието и науката
Политиката в сектора обхваща 2 приоритетни оси: утвърждаване на тематиката за

климатичните промени и редуцирането на емисиите на парниковите газове в
образователния процес; концентриране на научно-изследователската дейност към темата
за редуциране на парниковите емисии и нейните секторни аспекти.

Приоритетните оси съдържат петнадесет основни мерки. Общата финансова
инвестиция е 90 000 000 лв.
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Управление на плана за действие по изменение на климата.
Основният орган за прилагане политиката на страната по изменение на климата в

България е Министерство на околната среда и водите, в чиито правомощия са
прилагането, координирането, контролът и оценката на политиките и мерките, насочени
към намаляване на последствията от изменението на климата върху околната среда на
национално ниво. Други министерства с отговорности по прилагане на политиката за
климата, в съответствие със своята специфика, са Министерство на икономиката,
Министерство на енергетиката, Министерство на туризма, Министерство на земеделието
и храните, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство
на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на
финансите. Основна насока за реализация за плана на климата е укрепване на
съществуващия институционален капацитет и подобряване на координацията между
различните компетентни институции. Съществен аспект при координирането на
дейностите по изменение на климата е и специфичната роля и функции на общините,
тъй като дейностите в почти всички сектори имат местни измерения.

2.2 „Чистата енергия“ и чистотата на въздуха
Понятието „чиста енергия“ стандартно е  прикачено към проблемите на климата.

За България това не е така. Чистотата на въздуха е съществен елемент от здравето и
качеството на живот на българина.

Законът за чистотата на атмосферният въздух е претърпял много изменения и
подобрения. Настоящият закон от 03.02.2017 г. [30] обхваща целите, показателите и
нормите за качеството на атмосферния въздух, ограничаване на емисиите от неподвижни
и подвижни източници, проектиране, изграждане и експлоатация на обекти с източници
на емисии, управление и контрол, принудителни и административни рамки и
административно наказателна отговорност.

Целта на закона е да се защити здравето на хората и на тяхното потомство,
животните и растенията, техните съобщества и местообитания, природните и културните
ценности от вредни въздействия, както и да предотврати настъпването на опасности и
щети за обществото при изменение в качеството на атмосферния въздух в резултат на
различни дейности.

Със закона се уреждат:
 определянето на показатели и норми за качеството на атмосферния въздух;
 ограничаването на емисиите;
 правата и задълженията на държавните и общинските органи, на юридическите и

физическите лица по контрола, управлението и поддържането на качеството на
атмосферния въздух;

 изискванията за качеството на течните горива, в това число контролът за спазване
на изискванията при пускането им на пазара, и тяхното разпространение,
транспортиране и използване;

 ограниченията в емисиите на серен диоксид при използването на течни горива.
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Изискванията на закона се отнасят за:
1.проектираните, изгражданите и намиращите се в експлоатация обекти и

съоръжения с производствено и непроизводствено предназначение;
2. транспортните средства и други индивидуални източници на замърсяване;
3. строителните и други открити площадки;
4.строителните, разрушителните, добивните, транспортните, комуналните,

селскостопанските и други дейности;
5. резервоарите за съхраняване и използване на течни горива, петролните бази,

терминалите, бензиностанциите, авто- и жп цистерните, корабните горивни танкове, с
изключение на резервоарите на моторните превозни средства.

Показатели и норми за качеството на атмосферния въздух
Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в

приземния слой, са нивата на: суспендирани частици; фини прахови частици; серен
диоксид; азотен диоксид и/или азотни оксиди; въглероден оксид; озон; олово (аерозол);
бензен; полициклични ароматни въглеводороди; тежки метали - кадмий, никел и живак;
арсен.

Нормите за отлагания на вредни вещества (замърсители) от въздуха се определят
като маса на един квадратен метър открита повърхност за определено време. Нормите и
допустимите отклонения се разработват и се изменят въз основа на здравно-
екологичните проучвания и/или препоръките на специализираните международни
организации.

Министърът на здравеопазването или общинските органи могат да предлагат за
утвърждаване по-строги норми от утвърдените в определени селища, общини или
райони в зависимост от нивото и характера на замърсяване на атмосферния въздух над
тях.

Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката, министъра
на енергетиката, министъра на околната среда и водите и председателя на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор приема наредба, определяща техническите
и качествените изисквания към течните горива, нормите за съдържание на олово, сяра и
други вредни вещества (замърсители) в тях, наричани по-нататък "изисквания за
качеството на течните горива", както и условията, реда и начина за контрол на течните
горива.

Ограничаване на емисиите
Емисии от неподвижни източници
Нормите за емисии се разработват въз основа на:

 Заключения за най-добри налични техники (НДНТ), приети с решение на
Европейската комисия по смисъла на т. 42в от допълнителните разпоредби на
Закона за опазване на околната среда;

 Съвременното равнище на техниката и технологиите, постиженията на науката и
резултатите от практическото използване на тези постижения.

 В зависимост от условията на територията на дадена община могат да бъдат
определени по-строги норми за допустими емисии за обекти и дейности в
определени общини, райони или селищни образувания от тези, утвърдени с
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наредбите. Тези норми се определят въз основа на мотивирано предложение на
кмета на общината до министъра на околната среда и водите, одобрено с решение
на общинския съвет.

 Производствените и вентилационните газови потоци - носители на емисии, се
изпускат в атмосферния въздух организирано. Височината на изпускащите
устройства се определя така, че в резултат на разсейването концентрациите на
замърсяващи вещества в приземния слой да не превишават пределно допустимите
концентрации на вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух.

 Министърът на околната среда и водите утвърждава Наредба за предотвратяване
и ограничаване неорганизираното изпускане на емисии в атмосферния въздух.

Емисии от подвижни източници
Министерският съвет приема наредба за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата
на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти с цел
предотвратяване и намаляване замърсяването на атмосферния въздух.

С наредбата се определят: категоризацията на боите, лаковете и
авторепаратурните продукти, попадащи в нейния обхват; нормите за допустимо
съдържание на ЛОС в продуктите; редът за издаване на разрешения за употреба в
съответни количества на продукти със съдържание на ЛОС, по-високо от установените
норми; правилата за етикетиране на продуктите .

Проектиране, изграждане и експлоатация на обекти с източници на емисии
Преди разрешаване ползването на строежите инвеститорът на съответните обекти
предоставя на представителите на общинските органи и на Министерството на околната
среда и водите в приемателната комисия:

 протоколи за изпитването на отделните апарати, възли и участъци на
пречиствателните съоръжения;

 протоколи за технологично изпитване при регламентирано натоварване на
пречиствателните съоръжения (инсталации);

 протоколи за измерените емисии;
 инструкции за експлоатация и контрол на пречиствателните съоръжения;
 списък на отговорните лица за опазване на околната среда на обекта и за

експлоатацията и контрола на отделните пречиствателни съоръжения.
С наредба на министъра на околната среда и водите и на министъра на

вътрешните работи се установяват мерките по прилагане на Регламент по отношение на
десет вида стационарно оборудване и апаратура, с флуорсъдържащите парникови
газове.

Управление и контрол
Министерството на околната среда и водите провежда държавната политика по

опазване чистотата на атмосферния въздух за осигуряване на устойчиво развитие.
Общинските органи и регионалните инспекции по околната среда и водите

осъществяват контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на
въздуха на тяхната територия.
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Качеството на атмосферния въздух се следи чрез националната система за
наблюдение, контрол и информация върху състоянието на околната среда на
Министерството на околната среда и водите.

В случаите, когато даден обект е основен източник, замърсяващ атмосферния
въздух, Министерството на околната среда и водите може да задължи осъществяващия
дейността да изгради система за наблюдение на източника на емисии и на качеството на
въздуха в района на обекта.

Условията и редът за разработване на програми за намаляване нивата на
замърсителите и за достигане на утвърдените норми по чл. 6 и на оперативния план за
действие се определят с Наредбата за оценка и управление на качеството на атмосферния
въздух.

Контролът и наблюдението за трансграничния пренос на замърсяващи вещества,
за фоновото качество на атмосферния въздух, както и за влиянието на замърсяването на
атмосферния въздух върху глобалните процеси в атмосферата се осъществяват от
Министерството на околната среда и водите и от Националния институт по
метеорология и хидрология при Българската академия на науките.

Оценката на здравния и екологичния риск, свързана с качеството на атмосферния
въздух, се осъществява от Министерството на здравеопазването и от Министерството на
околната среда и водите.

В случаите, когато видът и степента на замърсяване на атмосферния въздух
увеличават значително риска за човешкото здраве и/или за околната среда или при
непостигане на нормите, общинските съвети могат да създадат: да създават зони с ниски
емисии на вредни вещества; да ограничават употребата на определени видове горива за
битово отопление от населението; да ограничават движението на моторни превозни
средства.

Принудителни административни мерки и административно наказателна
отговорност.
Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице
прилага принудителни административни мерки в случаите на:

 аварии, предизвикани от действия или бездействия на оператори на обекти и
територии;

 възникване на непосредствена опасност за замърсяване или увреждане на
околната среда или за увреждане на здравето или имуществото на хората;

 предотвратяване или преустановяване на административни нарушения по този
закон.

Заключение:
България разполага с добре структуриран и ясен закон за качеството на

атмосферния въздух. И все пак защо нееднократно ЕК предупреждава, че редица градове
в България са с най-ниското качеството на атмосферния въздух в Европа. Този резултат
по всяка вероятност се дължи на недобре координираната и съгласувана дейност между
Министерството на околната среда и водите, РИОС, екологичната, енергийната  и
транспортната политика на някои общини, както и на традиционното индивидуално
отопление с нискокачествени въглища и дърва с КПД около 40 %, изхвърлящо в
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околната среда серни и азотни окиси и значителни обеми прахови частици. Към тази
категория на архаично индивидуално отопление погрешно се насочват и потребителите
на социални помощи за отопление.

3. Повишаване на енергийната ефективност
Енергийната ефективност има ключова роля в енергийното, икономическо,

социално и екологично развитие на съвременното общество.
В съответствие със Закона за енергийната ефективност на България [31] държавната
политика по енергийната ефективност се провежда от:

1. Министъра на енергетиката - в областта на енергийната ефективност при
производството, преноса и разпределението на енергия, както и при крайното
потребление на енергия;

2. Министъра на икономиката - в областта на повишаване на енергийната
ефективност в малки и средни предприятия, както и при потреблението на енергия от
промишлени системи;

3. Министъра на регионалното развитие и благоустройството - в областта на
разработването и въвеждането на технически правила и норми в областта на енергийните
характеристики на сгради, реализирането на проекти, свързани с обновяване на
жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните
сгради в Република България;

4. Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията – в
областта на енергийната ефективност в транспортния сектор.
Изпълнителна агенция към министъра на енергия за управление на енергийната
ефективност в България е Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Прегледът по проблемна област „Повишаване на енергийната ефективност“,
представен по-долу се основава предимно на „Националния план за действие по
енергийната ефективност 2014-2020“ от юни 2017г. [32], както и на Годишния отчет на
Министерството на енергетиката за изпълнение на националния план за действие  по
енергийна ефективност 2014-2020г. от март 2016г. [33] .
3.1 Въведение. Европейска и национална политика в областта на енергийната
ефективност. Промени в енергийното потребление. Макроикономически фактори.

Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност цели установяването на
обща рамка за насърчаване на енергийната ефективност в ЕС, с оглед осигуряване
постигането до 2020 г. на целта  20 % спестяване на първична енергия, и създаване на
условия за подобряване на енергийната ефективност в периода след 2020 г. В
съответствие с изискванията на тази директива през 2014 г. България разработи и
представи в ЕК Национален план за действие по енергийна ефективност 2014–2020 г.

През 2015 г. и 2016 г. продължава изпълнението на целите за енергийни
спестявания, посочени в Националните планове за действие за периода 2008–2016 г.,
разработени в съответствие с изискванията на Директива 2006/32/ЕО за енергийна
ефективност при крайното потребление .

Актуализацията на Националния план за действие по енергийна ефективност
2014–2020 г. е в съответствие с изискванията на Директива 2012/27/ЕО и е изцяло
съобразена с основните цели на енергийната политика на Европейския съюз за енергийна
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сигурност, конкурентоспособност и устойчиво развитие. В Енергийната стратегия на Р
България до 2020 г. е прието, че „енергийната ефективност е с най-висок приоритет в
енергийната политика на страната. В НПДЕЕ е възприет референтен сценарий за
повишаването на БВП, който предвижда в периода 2014-2020 г. годишен ръст на БВП до
2,2 %.

3.2 Преглед на националните цели за енергийна ефективност и постигнатите
спестявания.

Национални цели за 2020 г. в областта на енергийната ефективност. Съгласно
разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС България е определила национални индикативни
цели за енергийни спестявания за 2020 г. както следва: енергийни спестявания в
крайното енергийно потребление (КЕП)−716 ktoe/г.; енергийни спестявания в първично
енергийно потребление (ПЕП)−1 590 ktoe/г., от които 169 ktoe/г. в процесите на
преобразуване, пренос и разпределение в енергийния сектор.

Националната цел за ЕЕ е определена по метода „отгоре-надолу“ на базата на:
Референтен сценарий за енергийно потребление за България от доклада „Bulgaria:
Reference scenario - Detailed Analytical Results“, разработен от National Technical
University of Athens (от 7 януари 2013 г.). Прогнозите в доклада са базирани на модела за
енергийно прогнозиране PRIMES Ver.4. Оценка на икономически достъпния потенциал
за допълнителни енергийни спестявания до 2020 г. е направена въз основа на данни за
достъпните допълнителни финансови средства за повишаване на ЕЕ, данни за
необходимите инвестиции за спестяване на единица енергия, получени от обследванията
на сгради и промишлени системи в рамките на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и
оценка за икономически достъпния потенциал за енергийни спестявания по сектори.

Допълнителните енергийни спестявания в KЕП са определени при прилагането на
силна политика по ЕЕ и оптимално усвояване на достъпните допълнителни финансови
средства от европейски фондове и програми на схеми за задължения за ЕЕ съгласно
Директива 2012/27/ЕС за търговците с енергия и алтернативни мерки, местни източници
и държавен бюджет. Приносът на източниците за финансиране на мерки за енергийна
ефективност за национална цел в КЕП (716 ktoe) е от оптимално използване на
достъпните финансови средства−230 ktoe и от схема за задължения за ЕЕ от Директива
2012/27/ЕС−486 ktoe.

Изпълнението на горепосочените индикативни национални цели за енергийни
спестявания и ЕЕ за 2020 г. ще намали ПЕП през 2020 г. от 18 460 ktoe по референтния
сценарий по Директива 2012/27/ЕС до 16 870 ktoe.  Тези национални цели са изчислени
на базата на изпълнението на горепосочените цели за енергийни спестявания и са
дефинирани като намаление на ПЕИ на България за 2020 г. с 41 % спрямо ПЕИ през 2005
г.

Очаквани стойности на първичното и крайно потребление по референтния и
целевия сценарии, ktoe- Табл. 2
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Табл. 2 Очаквани стойности на първично и крайно потребление по референтния  и
целевия сценарии

 Допълнителни цели за енергийната ефективност.
Индивидуални цели за собственици на сгради и промишлени системи.
Основен фактор за изпълнението на националната индикативна цел за енергийни

спестявания за 2014-2016 г., в съответствие с изискванията на Директива 2006/32/ЕО и
Директива 2012/27/ЕС, е изпълнението на индивидуални цели за енергийни спестявания,
разпределени на няколко групи задължени лица. Мярката е въведена със ЗЕЕ от 2008 г. и
определя индивидуални цели разпределени на три групи задължени лица: търговци с
енергия, собственици на сгради – държавни институции и общински администрации и
собственици на промишлени системи с годишно потребление на енергия над 3 000 MWh.

Списъкът на задължените лица и стойностите на определените им индивидуални
цели за енергийни спестявания се приемат от МС и са приложение към Националния
план за действие по енергийна ефективност. От преходните и заключителни разпоредби
на приетия през 2015 г. ЗЕЕ се запазва задължението за изпълнение на индивидуални
цели за енергийни спестявания до 2016 г. за собствениците на сгради и на промишлени
системи. Общият размер на целта на задължените лица до 2016 г. е 5 984 GWh (516 ktoe),
разпределен както следва: търговци с енергия – 4 644 GWh/г., собственици на сгради –
държавни и общински администрации – 521 GWh/г., собственици на промишлени
системи с годишно потребление на енергия над 3 000 MWh – 839 GWh/г.
Оценка на изпълнението. Индивидуални цели на собствениците на сгради: цели 2016
г.−521 GWh/г., изпълнение 2008-2016 г.−1 192GWh/г., степен на изпълнение−229%.
Собственици на промишлени системи: цели 2016 г.−839GWh/г., изпълнение 2008-2016
г.−650GWh/г., степен на изпълнение−77,5 %. Търговците с енергия: цели 2016 г.−4 644
GWh/г., изпълнение 2008-2016 г.−2 010,8 GWh/г., степен на изпълнение−43,4% .

След влизането в сила на ЗЕЕ през 2015 г. и измененията му от 2016 г. на
задължените лица – търговци с енергия бяха поставени нови цели, подробно описани в т.
3.1.1 от Плана.

 Национални цели за сгради с близко до нулево нетно потребление на
енергия.

Дефиницията за сграда с близко до нулево потребление на енергия е определена в ЗЕЕ и
гласи: „Сграда с близко до нулево потребление на енергия [34] е сграда, която отговаря
едновременно на следните условия: енергопотреблението на сградата, определено като
първична енергия, отговаря на клас А от скалата на класовете на енергопотребление за
съответния тип сгради; не по-малко от 55 % от потребената (доставената) енергия за
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отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление е енергия
от възобновяеми източници“.

Минималните изисквания за енергийните характеристики на сградите или на
части от тях, с оглед постигане равнищата на оптималните разходи, техническите
изисквания и показатели за енергийна ефективност, както и методът/стандартите за
определяне на годишен разход на енергия в сградите, включително на сградите с близко
до нулево потребление на енергия, се определят с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна
ефективност на сгради

Националните цели на страната за сгради с близко до нулево нетно потребление
на енергия са формулирани в Националният план [34] с Решение № 1035 на МС от края
на 2015 г.  представен в ЕК на 1 февруари 2016 г.

 Национална цел за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните
и/или охлаждани сгради – държавна собственост, използвани от държавната
администрация. Съгласно изискването на чл. 5 от Директива 2012/27/ЕС, всички
държави-членки трябва да осигурят поне 3 % от разгъната застроена площ  (РЗП) на
отопляваните и/или охлаждани сгради, притежавани и ползвани от централната
администрация да се обновяват ежегодно, считано от 1 април 2014 г. В Р България, с
разпоредбите на ЗЕЕ, е приета по-амбициозна цел - 5 %, като освен сградите на
централната администрация се обхващат и част от тези, ползвани от териториална
администрация. В съответствие с изискванията на Преходните и заключителни
разпоредби на ЗЕЕ е разработен Национален план за подобряване на енергийните
характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост,
използвани от държавната администрация. С Националния план се определят
икономически-ефективните методи за подобряване енергийните характеристики на
съответните сгради. Изпълнението на Плана ще подпомогне изпълнението на
националната цел за ЕЕ на Р България до 2020 г.

 Спестявания в потребление на енергия.
Постигнатите и прогнозирани спестявания на крайна и първична енергия са показани в:

Табл.3 Постигнати и прогнозни спестявания на КЕП и ПЕП
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 Спестявания в крайното потребление на енергия.
Табл. 4 Изпълнение на националната цел за енергийни спестявания съгласно Директива
2006/32/ЕО за периода 2008-2016 г.

Резултатите за изпълнението на националната цел по Директива 2006/32/ЕО показват, че
към края на 2016 г. страната преизпълнява условната цел за периода 2008-2016 г. с 3,4 %.

Табл. 5 Изпълнение на националната цел за енергийни спестявания определена съгласно
Директива 2012/27/ЕС за периода 2014-2016 г.

Резултатите отразяват тревожно изоставане по енергийните спестявания на крайното
потребление на  енергия, съгласно Директива 2012/27/ЕС за периода 2014-2016 г.

Използвани методи за оценка на спестяванията. Оценката на постигнатите
спестявания е извършена по двата метода: „отгоре-надолу“ и „отдолу-нагоре“ от АУЕР.

3.3 Политически мерки за прилагане на Директива 2012/27/ЕС.
 Хоризонтални мерки.

За подпомагане изпълнението на националната цел за ЕЕ и в изпълнение на
изискванията на Директива 2012/27/ЕС, в България са въведени индивидуални  схеми за
задължения за енергийни спестявания и алтернативни мерки, които да осигурят
постигането на обща кумулативна цел за енергийни спестявания при крайното
потребление на енергия до 31 декември 2020 г.−1 942,7 ktoe. Общата кумулативна цел за
енергийни спестявания представлява ежегодно натрупване на нови енергийни
спестявания при крайните клиенти за периода 2014–2020 г. Тя не може да е по-малка от
1,5 % годишно от средната годишна стойност на общото количество на годишните
продажби на енергия.

Табл.6 Разпределение на общата кумулативна цел по години за периода 2014-2020 г.,
ktoe
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Индивидуалните цели представляват ежегодни енергийни спестявания при
крайните клиенти за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. Схемите за
задължения обхващат: дейността "търговия с електрическа енергия", топлопреносни
предприятия и доставчици на топлинна енергия, крайни снабдители и търговци с
природен газ, с течни горива и с твърди горива над определени равнища на продаваните
горива и енергия. Годишните индивидуални цели на задължените лица се определят от
АУЕР въз основа на подадени декларации за количества продадени горива и енергии.

Алтернативни мерки.
Съгласно разпоредбите на ЗЕЕ в периода 2014-2016 г., освен търговците на горива и
енергия, индивидуални цели за енергийни спестявания имат още две групи задължени
лица: собственици на сгради – държавна и общинска собственост  и собственици на
промишлени системи (ПС) с годишно потребление на енергия над 3 000 MWh.
Стойностите на целите за енергийни спестявания на собственици на сгради и
собственици на ПС за периода 2010-2016 г. са 44,8 ktoe, а 2014-2016 г.−22,4 ktoe.
Собственици на ПС− цел за енергийни спестявания за периода 2010-2016 г.−70,4 ktoe, за
периода 2014-2016 г.−35,2 ktoe.

„Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради“. През 2015 г. е приета Национална програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради, насочена към обновяване на многофамилни жилищни
сгради, чрез изпълнение на мерки за ЕЕ. В рамките на Програмата се предоставя
финансова и организационна помощ на сдружения на собственици, регистрирани по реда
на Закона за управление на етажната собственост, в многофамилни жилищни сгради за
подобряване на ЕЕ на сградите, в които живеят.
Енергийни обследвания и системи за управление по Директива 2012/27/ЕС. На
задължително обследване за ЕЕ подлежат всички предприятия за производство, които не
са малки по Закона за малките и средните предприятия, предприятия за предоставяне на
услуги,  промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000 МWh,
системи за външно изкуствено осветление с население над 20 000 жители. Обследването
се извършва най-малко веднъж на всеки 4 години.
Хоризонталните мерки за прилагане на Директива 2012/27/ЕС обхващат и отчитане и
фактуриране, програми за информиране и обучение на потребителите, осигуряване на
схеми за квалификация, акредитиране и сертифициране, енергийни услуги и мерки за
енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез
газоразпределителни дружества в България.

 Мерки за енергийна ефективност на сградите.
За изпълнение на изискванията на Директива 2010/31/ЕС е съставен списък с

мерки и инструменти за постигане на целите на директивата, представен подробно в
отчета на Министерството на енергетиката.

„Национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение
на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и
частния национален жилищен и търговски сграден фонд.“ Програмата е разработена от
научен екип към Техническия университет – София, след възлагане   от Министерство на
регионалното развитие и благоустройството и обхваща мерки за 1) задължително
обследване и сертифициране на сгради на общественото обслужване, 2) на публичната
администрация, 3) ежегодно обновяване на 5 %  от общото РЗП но всички отопляеми
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и/или  охлаждани сгради, 4) финансиране на проекти от фонд „Енергийна ефективност и
възобновяеми енергийни източници“ в сгради, 5 )кредитна линия за енергийна
ефективност в дома, 6) изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 г. и 7) Национална програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради. Спестяване на енергия до 2016 г. общо−1 971,79
GWh/г. , прогнозиран ефект 2017-2020 г. от 1), 2) и 7) −1 671,9 GWh/г.и уточняване на
годишна база на фактическите спестявания от 3), 4), 5) и 6).

 Мерки за енергийна ефективност при публичните органи.
Сгради на централната администрация. Съгласно с Директива 2012/27/ЕС 3 %

от разгъната застроена площ на отопляваните или охлажданите сгради, притежавани и
използвани от централната администрация, следва да бъдат обновени всяка година.
България е приела ежегодно да се предприемат мерки за подобряване на енергийните
характеристики на поне 5 % от общата РЗП-цел разпределена по министерства.

Сгради на други публични органи. Мерките за обществени органи, които не са
част от централната администрация обхващат задължителното изготвяне на програми за
повишаване на ЕЕ от органите на държавната власт и на местното самоуправление и
задължителното управление на ЕЕ в сгради.

Енергийни спестявания, произтичащи от мерките на централната
администрация и другите публични органи. Оценката на ефекта от прилагането на
мярката е за енергийни спестявания в размер на 290,3 GWh/г. до 2020 г.

 Мерки за енергийна ефективност в промишлеността.
Въвеждане на енергоспестяващи технологии и ВИ на енергия по Оперативна

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”;
В рамките на оперативната програма са предвидени 371,6 млн. лв. за безвъзмездно
финансиране проекти за ЕЕ и използване на ВИ. Средствата се предоставят по две
процедури: „Инвестиции в „зелена индустрия“ приключила през 2015 г. (спестявания
2014 г.− 71,26 GWh/г.; за 2015 г.− 25,57 GWh/г.)  и „Енергийна ефективност и зелена
икономика", която продължава и след 2016 г. По процедура „Енергийна ефективност и
зелена икономика― през периода 2017- 2020 г. е предвидена безвъзмездна публична
помощ в размер на 93 млн. лв. (спестявания 2014 г.− 31,91 GWh/г.; за 2015 г.− 118,11
GWh/г.) .

Задължително управление на енергийната ефективност в предприятия и
промишлени системи. През 2014 г. са изпълнени 247 отчета, през 2015 г.-223 и през 2016
г.-273.

 Мерки за енергийна ефективност в транспорта.
Рехабилитация и модернизация на съществуваща пътна инфраструктура.
Оценката на ефекта за енергийни спестявания в размер на 290,3 GWh/г. до 2020 г.
Въвеждане на интелигентни транспортни системи по републиканската пътна

мрежа и в градска среда. Предвиденото финансиране до 2020 г.−410 млн. лева,
енергийно спестяване на 544,2 GWh/г. до 2020 г.

Развитие и стимулиране на велосипедния транспорт. По данни от Третия НПДИК
предвиденото финансиране е 150 млн. лева до 2020 г. в това число 150 млн. лева за
велосипедни алеи и 50 млн. лева за система за ползване на общински велосипеди;
спестяване на енергия от 476,2 GWh/г. до 2020 г. .
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Увеличаване дела на обществения електротранспорт – ЖП, тролейбусен,
трамваен, метро. По данни от Третия НПДИК предвиденото финансиране е общо 870
млн. лева до 2020 г. от европейските фондове, държавния и общинските бюджети;
спестяване на енергия от 761,9 GWh/г. до 2020 г.

Обучение на водачи на МПС за икономично шофиране. спестяване на енергия
около 211,2 GWh/г. (18,2 ktoe) на базата на енергийното потребление на автомобилния
транспорт през 2015 г.

Ефективен контрол на състоянието на двигателите на автомобилите. Енергийно
спестяване на 705 GWh/г. (60,5 ktoe) на базата на енергийното потребление на
автомобилния транспорт през 2015 г.

 Насърчаване на енергийната ефективност при отоплението и охлаждането.
България разработи и представи пред ЕК всеобхватна оценка на потенциала за прилагане
на високоефективно комбинирано производство на енергия и на ефективни районни
отоплителни и охладителни системи, включително оценка на възможността за
модернизация на съществуващите мощности на високоефективно комбинирано
производство и оценка техническия потенциал за въвеждане на нови високоефективни
когенерации, на съществуващите топлоснабдителни мрежи.
Общо инсталирана мощност за производство на електрическа енергия−13 563 MWe;
възможност за производство на топлина и енергия− 63 % т.е. 8 585 MWe; Инсталирана
електроенергийна мощност в централи с сертифицирано високоефективно комбинирано
производство−814 MWe.

 Преобразуване на енергия, пренос, разпределение и реакция на
консуматорите.

Този раздел на програмата за ЕЕ акцентира на насоките на ДКЕВР в областта на
енергийната ефективност, както и мерките в газоразпределителните,
електроразпределителните и топлофикационните дружества.

Комисията определя максимални размери на технологични разходи при
производството, преноса и разпределението на електрическа енергия, разпределението и
съхранението на природен газ, изискване от операторите на електрическите и газовите
мрежи да извършат оценка на потенциала за енергийна ефективност и да включат мерки
и да планират съответните инвестиции за подобряване на ЕЕ, както и да подобряват
ефективността при проектирането и функционирането на мрежите в частност
оптимизация на товаровия график, на потреблението от децентрализирани източници,
намаляване на потреблението чрез мерки за ЕЕ, реализирани от доставчици на
енергийноефективни услуги, присъединяване на енергийни обекти близко до точките на
потребление и достъп до мрежите на съоръжения за акумулиране на енергия.

 Финансови механизми за стимулиране на мерки за повишаване на
енергийната ефективност.

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”. ФЕЕВИ е първоначално
капитализиран изцяло с грантови средства, главно от Глобалният екологичен фонд на
ООН, чрез Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) – с 10
млн. щатски долара, Правителството на Австрия – с 1,5 млн. евро, Правителството на
България – с 3 млн. лева и частни български спонсори. Всички проекти за ЕЕ, одобрени
и подпомагани от ФЕЕВИ отговарят на следните изисквания: проектът трябва да
внедрява утвърдена технология; стойността на проекта трябва да бъде между 30 хил. лв.
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и 3 млн. лв.; дяловото участие на кредитополучателя трябва да е не по-малко от 10%;
срокът на изплащане на кредита да бъде до 7 години. Към 31 декември 2016 г. Фондът е
финансирал 218 инвестиционни проекта на обща стойност 99,9 млн. лв., при което
общият размер на предоставеното от фонда финансиране възлиза на 57 млн. лв.
„Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. ОПИК 2014-2020 г. е
съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР. Специфична цел на фонда е
намаляването на енергийната интензивност на икономиката, предимно за повишаване на
ЕЕ в предприятията. За осъществяването на проектите по ЕЕ в ОПИК 2014-2020 г. е
предвидена помощ от ЕФРР в размер на 227,8 млн. евро, която ще позволи
реализирането на инвестиции с обща проектна стойност около 490 млн. евро.
Реализираните енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените
проекти се оценяват на 179 794 МWh/г., a намаляването на емисиите на ПГ на 55 017 t
CO2 eq.
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ОПРР 2014-2020 г. е
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Осъществяването на проекти по ЕЕ и за основно обновяване на съществуващи сгради
обхваща приоритетните оси: Устойчиво и интегрирано градско развитие; и „Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“. За осъществяването
на проектите по ЕЕ в ОПРР 2014-2020 г. е предвидена помощ от ЕФРР в размер на над
287,8 млн. евро, която ще позволи реализирането на инвестиции на обща проектна
стойност от над 338,6 млн. евро, в т. ч. 208,1 млн. евро в жилищния сектор и 130,5 млн.
евро в публични сгради. Реализираните енергийни спестявания в публичните сгради в
резултат от изпълнените проекти се оценяват на 140 645 МWh/г., a намаляването на
емисиите на ПГ на 129 467 t CO2 eq.
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради. Дейностите по Програмата се осъществяват в рамките на 265 общини.
Безвъзмездна финансова помощ до 100 % могат да получават сдружения на
собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради.
Първоначално Програмата се реализираше с финансов ресурс от 1 млрд. лв.,в
последствие увеличен на 2 млрд. лева. Програмата се осъществява постоянно в рамките
на 2015 и 2016 г. и може да бъде удължавана при наличен свободен финансов ресурс.
Национален доверителен „Екофонд“ – Инвестиционна програма за климата. Фондът е
основан през октомври 1995 г. . Фондът допринася за изпълнение на политиката на
българското правителство и поетите от страната международни ангажименти в областта
на опазване на околната среда. За публични институции и НПО финансирането може да
достига до 85 % от инвестиционните разходи.
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Приоритетна област 5Б
„Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и
хранително-вкусовата промишленост“ е финансирана на стойност 217 млн. евро, като е
отделен бюджет 123 млн. евро, или 4,2 % от общия бюджет на програмата. Приоритетна
област 5В „Улесняване на доставките и използването на ВИ на енергия, на странични
продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на
биоикономиката“ е насочена към инвестирането на 150 млн. евро. Отделеният бюджет е
115,2 млн. евро, или 4 % от общия бюджет на програмата.
Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома. На 1 септември 2016
г. Европейската банка за възстановяване и развитие откри третия програмен период на
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Кредитната линия, стартирала на българския пазар през 2005 г. Кредитната линия е
финансов механизъм в размер на 20 млн. евро. Безвъзмездната финансова помощ в
размер на 4,4 млн. евро е осигурена от МФК.
Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020
г.ОПТТИ 2014-2020 г. е съфинансиране от Европейския съюз чрез ЕФРР. Потенциален
бенефициент е „Метрополитен“ ЕАД. За разширяването на метрото в гр. София е
предвидена безвъзмездна финансова помощ в размер на 401,5 млн. евро.

Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021
г. През декември 2016 г. България подписа меморандум за разбирателство за
изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство
(ФМ на ЕИП) за периода 2014-2021 г. С финансов ресурс от 115 млн. евро, предоставени
от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (донори), ще бъдат финансирани проекти за
местно развитие и намаляване на бедността, ЕЕ и сигурност, опазване на околната среда
и развитие на предприемачеството в областта на културата.

Прегледът на проблемна област „Енергийна ефективност“, представен по-горе,
показа че към 2016 г. България преизпълнява целите в съответствие с Директива
2006/32/ЕО. Директива 2012/27/ЕО формулира нови предизвикателства. Планът на
България за Директива 2012/27/ЕО обхваща значителен кръг от допълнителни
хоризонтални и политически мерки за неговата реализация. Следва също да се
подчертае, че въпреки това за периода 2014-2016 г. е налице тревожно изоставане и
целите на този план се изпълняват едва около 42%. Изпълнението на плана до 2020 г.,
наред с вече констатираното изоставане на енергийната ефективност в индустрията и
транспортния сектор, подчертан в доклада на Министерството на енергетиката (март
2016г. [33]), са сериозно  национално предизвикателство.

4. Оптимизация на енергийния баланс на страната: Предизвикателства
и проблеми.

Енергийните баланси отразяват количествени измерения на енергийното
стопанство (енергетиката) на страна, район, община или отделен дом. Оптимизация на
енергийните баланси в определен смисъл (енергийна сигурност, енергийна ефективност)
означава подобряване на тези количествени измерения в условията на ограничения
(финансови, екологични) за задоволяване на потребностите от горива и енергия по
същество е централна задача на развитието на енергетиката. Тази национална задача,
решавана чрез оптимизационен модел на енергетиката, понастоящем не може да бъде
решена поради закриване на традиционно участващите институции в такъв модел за
България. Оптимизация на енергийния баланс може да бъде постигната и чрез експертен
анализ на структурата и енергийната ефективност на енергийните преобразувания,
преноса и разпределението на енергийния баланс на страната. Сравняването на
енергийната ефективност на енергийния баланс на България за 2015 г. с енергийните
баланси на други страни на Таблица 1, показва че енергийната ефективност на България
(отношението на крайното енергийно потребление към първичната енергия = 0,54 %), е
значително по-ниска в сравнение с други европейски страни. Повишаването на този
глобален показател може да бъде постигнато чрез структурна (ресурсна) оптимизация,
повишаване на енергийната ефективност на енергийните преобразувания (ще отбележим
че комбинираното производството на електроенергия и топлина за България е около 12
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%, за Белгия – около 17,4 % , за Дания – около 53,6 %) и чрез децентрализация на
енергетиката. Предлагаме две програми за структурна оптимизация на енергийния
баланс: чрез повишаване на газификацията на домакинствата от 2 до 30 % за
предстоящото десетилетие и чрез национална програма за повишаване на биомасата в
енергийното развитие на България.

4.1 Национална програма за ускорена газификация на Република България.

Програмата се разработва [35] в изпълнение на Енергийната стратегия на
Република България до 2020 г., с оглед по-ефективно използване на енергията за
отоплителни и други битови цели, чрез създаване на условия за достъп до
газоразпределителна мрежа на 30% от домакинствата в страната.

Икономическите и екологични предимства и глобалните ползи от пряко
използване на природен газ (газификация) са безспорни:

 Използването на първични, какъвто е природният газ, вместо на преобразувани,
каквато е електрическата енергия, енергийни ресурси води до повече от
трикратно спестяване на енергия, респективно – до намаляване на енергийната
интензивност на БВП;

 Използването на природен газ, вместо на въглища, брикети, мазут и електрическа
енергия, намалява многократно вредните за здравето на хората и климата емисии
на парникови газове, серен диоксид, азотни окиси и прах, респективно – води до
намаляване на въглеродната интензивност на БВП.
Предоставянето на достъп до природен газ означава достъп на крайните

потребители до по-евтина и до много по-чиста енергия, което е пряката и най-важната
полза от газификацията.

Състояние на газификацията.
Понастоящем разпределението и снабдяването с природен газ се реализира от 28

лицензирани от ДКЕВР компании. Те осъществяват дейност на територията на 164
общини, деветдесет и една от които са обхванати в 5 големи газоразпределителни
региона: Дунав – 15 общини, Запад – 22 общини, Тракия – 28 общини, Мизия – 10
общини, Добруджа – 16 общини. Издадените лицензии покриват 62% от общия брой на
общините в страната (264). В лицензираните територии живее 86% (6,23 млн.) от
населението на България (7,28 млн.).
От началото на изграждането на газоразпределителната мрежа в страната е постигнато
определено развитие:

 Изградена е 3530 км газоразпределителна мрежа, разположена на територията на
40 общини, представляващи 15% от общините в страната или 25% от общините в
лицензираните територии;

 Присъединените към мрежата потребители са 70 хиляди, от които 64 хиляди
домакинства; Общите продажби на ГРД са 482 млн.м3 природен газ; Капацитетът
на изградената газоразпределителна мрежа предоставя възможност за достъп до
природен газ на 4,5 пъти повече потребители от присъединените, съответно
възможности за два пъти повече продажби от осъществяваните;
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Проблеми пред развитието на газификацията.
Развитието на мрежата изпреварва интереса на домакинствата, основните

причини за което са:  масово обедняване на домакинствата, емиграция и демографска
криза; невъзможност за заплащане на сметките за газ; липса на стимули и подкрепящи
мерки за присъединяване; недоверие към природния газ поради непредвидимост на
цените и сигурност на доставките.

Регулаторни бариери: развитието на мрежата от страна на газопреносното предприятие
не е подкрепено с регулаторни стимули; цените на природния газ често се променят и не
са предвидими; често лицензионни дейности се изпълняват от нелицензианти –
собственици на мрежата; отговорностите на операторите на газопреносна и
газоразпределителна мрежа не са ясно разграничени, което води до конфликти и забавя
мрежовото развитие.

Пазарни дефекти: затруднен достъп до мрежата за пренос, до количества от местен
добив и до хранилището;  бели петна на газовата карта на България поради критичната
им отдалеченост от газопреносната мрежа.

Тежки административни режими на национално и местно ниво, водещи до: забавяне
скоростта на развитие на газоразпределителните мрежи; забавяне скоростта на
присъединяване на потребители към мрежите; оскъпяване на процеса; неравномерност в
развитието на мрежата по региони и неравнопоставеност на потребителите.

Оценка на пропуснатите ползи от неосъществената досега газификация на
страната.

Лесно може да се установи, че ако изграждането на газоразпределителната мрежа
и присъединяването към нея следваха успешната практика на други европейски страни,
целта за 30-процентово навлизане на природния газ в енергийното потребление на
домакинствата би била изпълнена за периода от средата на 90-те години досега.
Направената оценка на пропуснатите ползи от неосъществената досега газификация
показва следното:

 Непостигнатата оптимизация на енергийния баланс чрез газификация означава
пропуснати годишни икономически ползи, равняващи се на 490 млн. евро от
намалено първично потребление на енергия и на 130 млн. евро от намалено
крайно енергийно потребление към 2012 г.;

 Неосъщественото заместване на електрическата енергия, използвана за отопление
от домакинствата, с природен газ е причината за пропуснати екологични ползи,
равняващи се на спестени емисии в атмосферата от 350 000 тона СО2, 13 000
тона емисии на серен диоксид, 3 200 тона емисии азотни окиси, 110 тона
прахови емисии годишно;

 Неосъщественото заместване на електрическата енергия, използвана за
отопление от домакинствата, с природен газ е причината за поддържането на 1400
МВт повече електропроизводствени мощности, които увеличават средната
производствена цена на електрическата енергия с 25 лв./МВтч или с 30%;

 Неосъществената газификация води до пропуснати ползи за домакинствата от
по-ниски сметки, равняващи се на 290 евро/годишно за домакинство при
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действащите цени за електрическа енергия и природен газ или до сумарни
пропуснати ползи за домакинствата от 100 млн. евро годишно.

Целеви сценарии за развитие на газификацията до 2020 г.
Анализирани са четири възможни сценария за развитие на газификацията до 2020

г: базов сценарий в съответствие с Енергийната стратегия на България до 2020 г.; първи
референтен сценарий “Нарастване на търсенето; втори референтен сценарий
“Разширяване на достъпа”,; трети референтен сценарий “Балансирано развитие”, който
цели паралелни усилия за привличане на интереса на потенциалните клиенти към вече
изградената мрежа, но и за изграждане на нова мрежа на лицензионните територии,
съобразено с търсенето на природен газ.
Третият референтен сценарий е приет за целеви сценарий при разработването на
настоящата Национална програма и неговото изпълнение се очаква да доведе до:

 Почти тройно увеличаване на продажбите на природен газ от ГРД до 1 333 млн.м3

до 2020г.
 Газифициране на 454 хиляди домакинства, представляващи над 16% от общия им

брой към 2020.
Програма за ускорена газификация.

Програмата за ускорена газификация е разработена при дефиниране на следните
количествени цели за периода към 2020 г.:

(1) Общи продажби на ГРД – 1 350 млн. м3 , от които 510 млн. м3 на домакинства;
(2) Общ брой на газифицираните домакинства – 450 хиляди или 16% от общия

брой на домакинствата в страната към 2020;
(3) Изградена мрежа – 5000 км с изцяло запълнен капацитет.
За да се постигне целта  на избрания сценарий 16 % от домакинствата в страната,

ще е необходимо изграждането на 1400 км нова мрежа до 2020 г. Това означава
изграждане на 200 км нова мрежа средногодишно за периода 2014 - 2020 г. −
приблизително общи инвестиции в размер 1 400 млн. лв. ( т.е. 200 млн. лв. годишно).

Втори индикатор за изпълнение на целта е 450 хиляди домакинства да бъдат
присъединени към вече съществуващата и новоизградената мрежа, при присъединени
понастоящем около 60 хиляди домакинства. Общите инвестиции, необходими за
газифицирането на бъдещите домакинства, които ще се присъединят към мрежата
(сградна и вътрешна газова инсталации), са приблизително 2000 млн. лв., съответно 290
млн. лв. средногодишно до 2020 г.

Важен фактор за развитието на газоразпределителната мрежа е изграждането на
нови преносни газопроводи и автоматични газорегулаторни станции. По данни на
Булгартрансгаз, в следващите години се планира да се изградят над 270 км преносни
газопроводи с индикативна стойност на инвестициите от близо 100 млн. лв., чрез които
да се развие газоразпределителната мрежа в нови общини.

Успехът на изпълнението на тази мярка основно зависи от извеждането на
газификацията като приоритет в Оперативните програми за следващия програмен период
и осигуряване на улеснен достъп до европейско финансиране. Втора мярка е
включването на домакинствата, към системата за енергийно подпомагане. Другите мерки
от тази група са информационни – за популяризиране на газификационните услуги и
редовно информиране за очакваните промени на цените на природния газ.
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Специфични мерки за подкрепа на снабдяването.  За разлика от мерките за подкрепа
на потреблението, за подкрепа на снабдяването няма необходимост от външни
финансови източници. Основен източник на инвестиции за поддържане и развитие на
газоразпределителната мрежа са собствените приходи на лицензиантите.

4.2 Програма „Биомасата в националното енергийно развитие“.
Биоенергетиката е значителна част от възобновяемата енергия в Европа. През

2014 г. тя съставя 60 % от крайното потребление от възобновяема енергия и около 10 %
от брутното крайно енергийно Биоенергетиката е значителна част от възобновяемата
енергия в Европа. През 2014 г. тя съставя  потребление в Европа. Използва се главно за
отопление (88 % от възобновяемата енергия за отопление), за производство на
електроенергия (19 % от ВЕИ за електроенергия) и за транспорт. Основната част от
биоенергията се използва като твърдо гориво и биогаз и в по-малък дял−за течни
биогорива. (Фиг.2. )

Фиг.2 Брутно вътрешно енергопотребление, ЕС 28, 2014

Източник:[39] „Sustainability of bioenergy “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the council on the promotion of the
use of energy from renewable source (recast) ”

Използването на биоенергия варира в широки граници между Страните-членки, както е
показано на Фиг.3.

Фиг. 3 Крайно енергийно потребление на биоенергия в 2014 г. (Mtoe) по Страни-членки
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Погледът върху тази фигура незабавно навежда на почти единадесеткратно
производство на биоенергия в Дания по сравнение с тази в България. Не е ли това един
от ключовете към магията на Дания като лидер в областта на енергийната политика и
енергийната култура в Европа, включително и в децентрализацията на енергетиката.
Нека припомним, че Табл. 1 на сравнителните индикатори за развитие в IА.2. показва, че
електроенергийната интензивност на Дания е десетократно по-ниска от тази на България
и че  брутния вътрешен продукт на жител на Дания е почти 8 пъти по-висок от този на
България.

Моделирането на връзките между енергийна политика и изменение на климата
показва растяща роля на биоенергията между 2020 и 2030 година с оглед реализация
европейските цели на климат и енергетика, както и с оглед на политиката по климата до
2050 г.

Фиг. 4 Делът на биоенергията в общото енергопотребление  в Европа

Източник: PRIMES/Green X моделиране.

Изследванията и директивите на ЕС в областта на биомасата до 2040 г. са
обхванати от три основни документа и  „Sustainable and optimal use of biomass for energy
in the EU beyond 2020“ [38], „Sustainability of bioenergy “Proposal for a Directive of the
European Parliament and of the council on the promotion of the use of energy from renewable
source (recast) ” [39], „Устойчивост на енергията от биомасата“ , работен документ на
службите на комисията [40] .

Значителното внимание на ЕК по проблемите на биомасата, отразено в
горепосочените системни изследвания и политика, се дължи не само на ролята на
биомасата в енергийното развитие, но и поради комплексния характер на понятието
биомаса, обхващащо значителен кръг от енергийни източници, технологии и политика. В
съответствие с „Sustainability of  bioenergy “Proposal for a Directive of the European
Parliament and of the council on the promotion of the use of energy from renewable source
(recast) ” [39]  понятието биомаса обхваща „Биоразградимата фракция от продукти,
отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското стопанство (включително
растителни и животински субстанции), горското стопанство и свързаните с него
индустрии, включително рибарството и водните култури, както и биоразградимите
фракции от индустриални и общински отпадъци“.
Вътрешните (между отделните елементи на биомасата) и външните взаимодействия на
биомасата с обществото и околната среда предявяват значителни предизвикателства към
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познанието и политиката в тази област. На първото от тези предизвикателства е
посветено фундаменталното изследване на 6 водещи изследователски институции,
финансирано от ЕС  „Sustainable and optimal use of biomass for energy in the EU beyond
2020“ [38], обхващащо оценка на потенциала на биомасата, анализ на потенциалните
несъответствия в съществуващите Европейска и национални политики и правната рамка,
оценяваща устойчивостта на системите на биомасата за биоенергия, идентификация на
възможните опции за политика и последваща оценка на техните социално-икономически
и екологични влияния по отношение на базовата политика.

В директивата на Европейския парламент и Съвета [39] са формулирани пет
опции  на политика в областта на биомасата:

 Опция 1 (базова) - без допълнителни действия от ЕС (запазване на националните
схеми и инвентаризация; запазване на законодателството в областта на горското
стопанство; биогенни емисии на парникови газове; Европейски и национални
политики за биоразнообразие; Европейско и национално законодателство за
влиянието върху земята, водата и въздуха; екодизайн правила за ефективност на
енергийните преобразования; национална политика и ръководство на Европейско
ниво за каскадно използване на биомасата);

 Опция 2 - Опция 1+ разширяване на критериите за устойчивост на биогоривата +
установяване на „запретни области“;

 Опция 3 - подход, основан на оценка на риска за горското стопанство + Модел на
изисквания от  [38];

 Опция 4 - Опция 3 + минимални изисквания за енергийна ефективност за
топлинни и електроенергийни инсталации;

 Опция 5 - Опция 2 или 3 + покритие на известни складове за твърда биомаса.
Предлага се Националната програма по биомаса да бъде ориентирана към всички

проблемни опции, описани по-горе.
Водещи за изпълнението на програмата са Изпълнителна агенция по горите в

областта на твърдата биомаса и Енергийна агенция - Пловдив, със съдействие на
Министерството на околната среда и водите и общините на България, в областта на
отпадъците и Министерството на селското стопанство в областта на
зърнопроизводството  и животновъдството.

Изпълнителната агенция по горите понастоящем съгласува със заинтересованите
ведомства Национална програма за развитието на горското стопанство,включително и
дела на твърдата биомаса като енергиен ресурс за горива и енергия.

В рамките на Проекта консултантът от Изпълнителната агенция представи три
разработки в тази област: европейска политика в областта на горското стопанство,
национално законодателство за горското стопанство и баланси за 2014-2016 г. за
производството и потреблението на обща дървесина в България. Някои измерения от
последната разработка:

 България е земеделска страна, като около 56 % от нейната територия е заета от
земеделски земи и 34 % от гори;

 Дървата за огрев са изключително важен елемент от горскодървесната биомаса за
производство на енергия. Дървесният асортимент за тази цел варира за периода от
2944 хил.пл.м3 (около 3750 GWh) за 2014 г. до 3 355 хил. пл.м3 (около 4250 GWh)
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за 2016 г., което представлява около 47 - 49 % от общо добиваната дървесина в
страната;

 Производство на дървени въглища е относително постоянна величина и варира от
3 877 т. за 2012 г. до 5 740 т. за 2014 г., което след това намалява;

 Производството на денсифицираните продукти от горнодървесна биомаса (пелети
и брикети) непрекъснато нараства от 84 230 т. за 2012 г. до 126 658 т. (600 GWh)
за 2016 г. т.е. налице и ръст от 50,37 % спрямо 2012 г.;

 Производството и продажбите на дървесни трески за енергия рязко нарастват през
последните две години. Най-голямо е производството през 2015 г. -97 550 т. по
данни на НСИ или 163 950 м3 (околи 160 GWh) по данните от Евростат;

 Вносът на разглежданите горскодървесни продукти за производство на енергия за
периода е твърде скромен: средногодишният внос на дърва за периода е едва 3023
пл.м3 като намалява от 6200 пл.м3 за 2012 г. на 1837 пл. м3 за 2016 г., т.е. над 3
пъти;

 Износът на анализираните продукти от горскодървесна биомаса за енергия е с по-
важно значение, т.к. значително надвишава внесените количества. Най-общо,
средногодишните количества на изнесените продукти са: дърва за горене – 389
471 м3 (около 400 GWh),  дървени въглища – 2 157 т.; дървесни пелети и брикети
116 820 т. (около 585 GWh), от които доминира износа на дървесни пелети –
109463 т.(550 GWh); дървесен чипс, трески и отпадъци- 273 042 м3 (около 260
GWh). От направения баланс на потреблението на съответните продукти от
горскодървесна биомаса за енергия се очертава, че дървата за огрев са с най-
сериозно значение като енергиен компонент

 За подобряване и оптимизиране на производството и потреблението на
горскодървесните продукти, както и за популяризиране на вторичните продукти
от горскодървесна биомаса, Изпълнителната агенция по горите подготвя
законови, финансови, данъчни, организационни и други регулации, както и
комплекс от разяснителни мероприятия за насърчаване по-ефективното
използване на дървесината за производство на енергия.

Енергийният потенциал на биомасата е неоправдано пренебрегван ресурс във всички
досегашни концепции и програми за развитие на енергетиката в България. Предлаганата
програма [36,37] цели да се оцени енергийния потенциал на биомасата и иновационното
й използване.

България е богата на дървесна биомаса. Без ущърб за гората могат да се
произвеждат и сега над 3 000 000 тона сурови дърва за огрев (около 7 ТВтч .), които за
съжаление традиционно се изгарят годишно за отопление с к.п.д. под 50 %. Прогнозата
на Изпълнителната агенция по горите за енергийния потенциал на дървесната биомаса е
че до 2020 г. може да нарастне до около 5 500 000 тона (около 11 ТВтч). Като първична
енергия тази биомаса значително ще превиши производството на толинна енергия  от
един блок 1000 Мвт на АЕЦ „Козлодуй“.

Истинската енергийна картина може да се идентифицира при крайния потребител.
Реално населението освен 7-те ТВтч от дърва, използва за отопление и 1,5 ТВтч  от
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въглища – общо около 8,5 ТВтч първична енергия. Отчитайки ниското к.п.д. на изгаряне,
реалната полезна енергия в домовете не надхвърля 5 ТВтч.  Същата полезна енергия при
изгарянето на съвременните дървесни биогорива (пелети и брикети с к.п.д. над 85 %) ще
се получи от 2,7 мил. тона сурови дърва.  Ефективността е очевидна – 300 000 т. дърва за
огрев по-малко и отказ от 240 000 тона въглища за отопление и БГВ.

Вторият положителен резултат от внедряването на модерните биогорива за
отопление и БГВ в държавни и общински сгради е отказа от употребата на хиляди
тонове газйол (най-скъпият енергоносител) за отопление на държавни и общински
сгради.
Третият положителен аспект на този подход е 6 кратното намаляване замърсяването на
градския въздух с фини прахови частици.

Полезна илюстрация: Структура на ВЕИ на Австрия (110 ТВтч ) : ВЕЦ – 37 %;
Биомаса – 59 % ; Ветрова – 2% ; Геотермална – 1 %; Слънчева термална – 1%; Eл.
енергия от фотоволтаици – по-малко от 1 %. Около 300 000 домакинства за отопление и
БГВ използват съвременни горивни инсталации на пелети с к.п.д. над 85 %.  За Швеция:
- ВЕИ в енергийния микс заема над 50 %, като само биоенергията заема дял от над 32 %.

Допълнителен енергиен потенциал са и твърдите селскостопански отпадъци.

Видове твърди
селскостопански отпадъци

Налични
неизползвани
количества

Енергиен еквивалент

Хиляди т/год TJ/год ТВтч/год
Слама 543 7 730 2,1

Лозови пръчки 136 7 020 2

Клон от овошки 47 400 0,1

Тютюневи стъбла 40 335 0,1

Всичко около 15 485 4,3

Енергиен потенциал на биомасата под формата на биогаз.
Основни източници на биогаза. Производството на биогаз се използва широко от
модерното общество за обработка на отпадъците от животновъдството, от
селскостопанската продукция, от хранителната индустрия, от преработката на
пречиствателни инсталации.  Специално приложение е оползотворяването на биогаза от
сметищата.

Предимства на технологиите за производство на биогаз: източник на
възобновяема енергия; малък разход на вода; намалена зависимостта от вноса на
природни горива; намаляване на биоразградимите отпадъци; намаляване на емисиите на
парникови газове; принос към целите за устойчива енергетика и опазване на ОС;
затворен цикъл на хранителните вещества и пр.
Развитие на производство на биогаз в Европа и по света.

Световният пазар за биогаз нараства с по 20 % до 30 % на година. В Европа,
страни като Австрия, Дания, Германия и Швеция са с най-голям опит по изграждане на
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тези модерни технологии. Най-разпространено в Европа е използването на биогаз за
комбинирано производство на топлина и електроенергия. (За Германия: биогазови
инсталации 2011 г.−7 215 броя, а 2013 г. - 7 895 броя, съответно мощностите са  2,9
GW  и  3,3 GW. Общият потенциал за производство на биогаз в Китай се оценява на 145
млрд. кубически метри. В Индия в експлоатация са около 5 милиона маломащабни
инсталации за биогаз.)
България недопустимо изостава от развитите страни по използването на биогаза за
енергопроизводство.

Свойства на биогаза.
Свойствата и състава на биогаза варират в зависимост от вида и структурата на

суровината, вида на инсталацията, температурния режим, времето на престой, обемното
натоварване и други фактори.
Енергийното съдържание на биогаза е химически свързано в метаногенеза.
Средният топлинен еквивалент на биогаза (с 50%  съдържание на метан), е около 21
MJN/1m3, средната плътност е 1.22 kgN/1m3 ,а масата е подобна, на тази на въздуха (1.29
kgN/1m3). Добивът на метан зависи от съдържанието на протеини, мазнини и
въглехидрати в суровините.
Комбинирано производство на топлина и електроенергия.

Най-ефективното използване на биогаза е комбинираното производство на
топлина и електрическа енергия.  Базовите мотор-генераторни комбинирани енергийни
инсталации имат ефективност до 90 %. Съотношението на произведената енергия е 35 %
електричество и 65 % топлина.

Най-разпространените приложения на комбинираните инсталации са
топлоелектрическите централи (ТЕЦ) от блоков тип, с двигател с вътрешно горене, за
задвижване на генератор. Генераторите, обикновено, са с постоянни обороти,
съвместими с честотата на електроенергийната система. Алтернативи на
електроцентралите от блоков тип, споменати по-горе, са микро-газовите турбини,
двигателите на Стирлинг и горивните клетки.

Произвежданата от биогаз електроенергия може да се използва като работна
енергия за задвижване на помпи, управляващи системи и други. В много страни с високи
преференциални тарифи за получаване и използване на възобновяема електроенергия,
цялата произведена електроенергия се продава на националната електрическа мрежа, а
след това закупува само необходимата за експлоатация на биореактора енергия.
(Много централи на биогаз в Германия са създадени изключително за целите на
електропроизводството, без използване на топлината. Днес, използването на топлината е
задължително за постигане на по-добра икономическа ефективност. Новосъздадените
биогазови инсталации, по тази причина, винаги включват в общия си проект
използването на топлината. Това е изключителен децентрализиран източник на енергия.
Оползотворяване на вторичната биомаса - технология за управление на органични
торове и фракции.

Интензификацията на скотовъдството доведе до ситуации, при които
животновъдните ферми нямат достатъчно земя за производство на необходимите им
суровини, както и за използване на получените торове и органични фракции. Това води
до излишък на животински торове в някои области. Изисква се задължително
управление на тези необработени торове, за да се предотвратят сериозните последствия
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като: замърсяване на подпочвените и повърхностните води от изтичания на дренажи,
богати на биогенни вещества;  увреждане на структурата на почвата; унищожаване на
естествената растителност и формиране на типична “торна растителност”; големи
емисии на метан и амоняк;  разпространение на насекоми и миризми;  риск от
разпространение на патогени.

Производството на биогаз предоставя решения на горните проблеми чрез
технологии за обработка и управление на органичните торове, позволяващи цялостни и
полезни за околната среда селскостопански практики.
Синтезирани данни показват, че общините имат огромни неизползвани възможности за
перспективно енергоефективно и екологично развитие, чрез:

1. Регламентиране на индикатори, политики и механизми за устойчиво енергийно и
екологично развитие на областно и общинско равнище.

2. Промяна на начина на отопление на домакинствата, които се отопляват с дърва и
въглища с ниски енергийни и екологични характеристики;

3. Повсеместна замяна на газьола за отопление в държавните и обществените сгради
със съвременни високоефективни биогорива.

4. Създаването на логистични центрове за производство и снабдяване на
населението и общините със съвременни биогорива, единствената алтернатива на
неефективното отопление.

5. Ориентиране на политиката за стимулиране на ВЕИ към крайния потребител -
населението и общините, които единствено могат да поддържат устойчива и
конкурентна среда за енергийния бизнес.

6. Разработка на финансово обезпечена национална програма за периода 2018 - 2030
г. за енергийно оползотворяване на биомасата в три равнопоставени взаимно
допълващи се направления: Изграждане на местни логистични центрове за
производство и снабдяване на общините със съвременни биогорива; Изграждане
на местни микро и малки биогазови инсталации; Изграждане на големи
инвестиционни биокогенерационни (5 – 10 МВт) централи, с отчитане
спецификата на региона за доставка на суровини и използването на отпадната
топлинна енергия.



50

Биогаз-калкулатор
Енергиен еквивалент на различните биоразградими "отпадъчни" суровини за
производство на биогаз

1. Оборска тор
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2. Растителна суровина
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3. Субстрат от преработваща индустрия
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4. Органични суровини от домакински отпадъци и кланици
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Структура на потреблението на горива и енергия в Бургас, Пловдив и други
градове в страната. Данните показват:

 В малките и средни градове, където липсва централно отопление и достъп до
природен газ, енергията за отопление и БГВ от дърва и въглища надхвърля  50-60
%. Всичко това показва, че е необходима реална програма за внедряване на
новите технологии с използването на биомасата.

 Доказано е, че инвестициите в съоръжения с използването на биомаса са
значително по-ниски от традиционните за производство на електроенергия.
Причината за неглижирането на биомасата е сложната организация на този бизнес
(децентрализация на местното производство и потребление на енергия) и
разширяване на административните структури в управлението на тези процеси.

Ако в България в средносрочен период (10 години) се изградят 10 % от споменатите
по-горе в Германия инсталации, тези 800 съоръжения биха произвеждали  годишно
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около 6 - 8 ТВтч електроенергия- електроенергия съпоставима с тази на 1000 МВт
ядрена мощност.

Данни за структурата на потреблението на горива и енергия в гр. Бургас и
други градове в страната.

Данни за отопление и битова гореща вода (БГВ) на 3500 анкетирани домакинства в
гр. Бургас: Население: за  2015 г.- 209 613 души; за 2010г. - 212 032  души;
Домакинства без тези на ТЕЦ:  за 2015 г.– 53 449,  за 2010 г. - 54 782 дом.

Потребление на горива и енергия.

Крайно енергийно потребление (КЕП) от домакинствата.

Проучвания на ЕАП Пловдив-Пловдив относно енергийното потребление за периода от
2010г. до 2015г. обхващат

• Големи градове – Пловдив и Бургас
• Средни и малки градове в рамките на проект „ Биорегион Средна Гора“

Ихтиман, Панагюрище, Стрелча, Карлово, Брезово, Стрелча, Хисаря
• Други градове – Видин, Смолян, Хасково, Харманли, Мездра.

2015 г. ГВтч 2010 г. ГВтч
Дърва 179 39% 183 40%
въглища 22 4% 22 4%
пелети 14 2% 0 0%
ел.енергия 87 29% 76 30%
ел. Бойлери 60 7% 57 7%
Природен газ 7 1% 2 1%
ТЕЦ 115 19% 111 19%
ОБЩО 484 100% 451 100%

ГВтч 2015г. ГВтч 2010г.
дърва 178 183
въглища 22 22
пелети 14 0
ел.отопление 87 76
ел. бойлери 60 57
ел. охлаждане 35 56
ел. за бита 139 155
природен газ 7 2,5
ТЕЦ 115 111
ОБЩО 657 663
Отопление и БГВ към КЕП 73,7% 68,1%
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4.3 Програма „Интегрирано управление на местни енергийни ресурси,
технологии и качество на въздуха“

Програмата е предлагана за периода 2020-2030 г., с оглед на световните и
европейски практики за местно енергийно управление. Енергийните и екологични
предимства на програмата, ще бъдат оценени допълнително. Изследванията в тази
област са включени в програмата на сътрудничеството между БАН и Македонската
академия на науките за 2017-2019 г.

5. Развитие на Европейския енергиен пазар и либерализация на
енергийните пазари

Либерализацията на електроснабдяването и газоснабдяването в EO натрупа
история. Директивите за газ и електроенергия, приети през юни 2003 г., въведоха
разединяване (unbundling), според което преносните мрежи трябва да функционират
правно и икономически разграничени от производството и снабдяването. Публичната
мотивация за така нареченото „дерегулиране“ беше увеличаване на общественото
благополучие чрез конкуренция при производителите и доставчиците. Корпоративната
мотивация беше по-нататъшно консолидиране на суперкомпаниите на големите
европейски държави. Върху малките ЕЕС това имаше раздробяващо влияние. България
нямаше далновидна политика и българските граждани изпитаха резултатите чрез
нарастващото си обедняване.

Досегашните етапи от реорганизирането и либерализацията на енергийния сектор
в България бяха съчетани с така наречения процес на приватизация. При него силните
национални компании бяха раздробени и отделни енергийни обекти бяха буквално
подарени на безценица. Възвръщането към изконните правила за конкурентно
функциониране на националната енергетика в световната и европейската среда изисква
преосмисляне на досегашните политически действия и преминаване от дезинтеграция
към интеграция на българските и смесените дружества и компании при гарантирани
ползи, а не предизвикване на нови загуби за националната икономика.
Ще бъде ли националната електроенергетика конкурентоспособна?

Това никога необсъждано и неизследвано досега предизвикателство налага
преоценка на досегашните етапи на дезагрегация и приватизация в енергетиката.
Пълната либерализация на енергийните пазари на електроенергия и природен газ,
финансово-икономическата криза, намаляващите енергийни потребности и неясните
ценови равнища, ресурсната политика и поведение на големите „играчи“ на Европа и
съседните страни създават нова среда за развитие на националната електроенер-
гетика. В краткосрочен план в условията на толкова неопределености следва да се
избират действия, печеливши при всички сценарии („win-win“ стратегия). За
България това значи съсредоточаване на значително по-големи ресурси във всички
области на енергийната ефективност и ВЕИ, модернизация на съществуващи
мощности и пълен отказ от развитие с нарастващи пазарни, икономически и
социални рискове от крупни енергийни проекти за износ на електроенергия.
Либерализация и диверсификация на националния газов пазар



57

Националните интереси изискват преди всичко привличане и на други доставчици на газ,
при това конкуриращи досегашния единствен доставчик в газоснабдяването на страната.
Само тогава комбинираното централизирано или разсредоточено топло- и
електропроизводство може да окаже благоприятно въздействие върху националните
потребители.

6. Институционални проблеми на управлението на националната
енергетика
6.1 Общинска енергийна политика [41]

Национална правна рамка за общински политики
Общините в България имат задължението да разработват следните официални

планови документи, пряко свързани с устойчивото енергийното развитие :
 Планове за енергийна ефективност и програми за тяхното изпълнение за

определен програмен период съгласно Чл. 12. (1)  от Закон за енергийната
ефективност

 Дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), алтернативни енергийни източници
(АЕИ) и потреблението на биогорива и на други възобновяеми горива в
транспорта съгласно Чл. 10.  Закон за енергия от ВИ. Кметовете на общини
разработват и внасят за приемане от общинските съвети тези програми.
Отчитайки  специфичните особености на регионалните планове за развитие на

съответните райони за планиране и перспективите за постигане на устойчиво
икономическо развитие,  в плановете за енергийна ефективност се разработват обща
концепция за развитието на енергийната ефективност с набелязване на дългосрочните
цели, мерки и политики за постигането им и се формулират приоритетите в зависимост
от динамиката на енергийния пазар, специфичното развитие на отделните сектори,
възможностите на бюджета и др.

В качеството им на задължени лица по ЗЕЕ и собственици на сгради общинските
администрации  разработват индивидуални цели за общинските сгради. Постигнатите
енергийни спестявания при изпълнението на енергоспестяващите мерки се доказват не
по-рано от една година след въвеждането им, за което те получават удостоверения за
енергийни спестявания, които потвърждават количествените и качествените
характеристики на енергийните спестявания, постигнати в резултат на изпълнението на
съответните мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Дългосрочните и краткосрочните програми за насърчаване използването на ВЕИ
разработват общински енергийни баланси и набелязват мерки за замяна на използваните
изкопаеми енергоресурси с възобновяеми енергоизточници в общински и жилищни
сгради и съоръжения, включително за отопление, охлаждане, улично осветление, в
транспорта и индустрията (малки и средни предприятия).

Изготвянето на добре структурирани общински планове за енергийна
ефективност и ВЕИ подпомага повишаването на знанията и опита в общинските
администрации за идентифициране, разработване и изпълнение на проекти за ЕЕ и ВЕИ.
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Инвестициите в проекти за ЕЕ и ВЕИ са значими и това налага привличане на външно
финансиране, което изисква добре разработени общински програми.

Други  планови документи, свързани с политиките по околна среда и енергийна
ефективност и  използване на ВЕИ,  които общинските администрации имат задължение
да разработят са:

 Програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените
норми за вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух  съгласно чл.
27(1)  от Закона за чистотата на атмосферния въздух, когато в даден район
общата маса на емисиите довежда до превишаване на тези норми

 Програми за опазване на околната среда  съгласно Чл. 79. (1)  от Закон за
опазване на околната среда в съответствие с указанията на министъра на
околната среда и водите.

 Програма за управление на отпадъците съгласно Чл. 52. (1) от Закона за
управление на отпадъците в съответствие със структурата, целите и
предвижданията на Националния план за управление на отпадъците
Кметовете на общини имат задължението за разработване на тези програми и

внасянето им в  общинските съвети за приемане. Програмите се утвърждават от
общинските съвети, кметовете на общините имат отговорността за  изпълнението на
програмите след приемането им от общинския съвет.
Правна рамка за енергийни характеристики на сгради

Съгласно ЗЕЕ на задължително сертифициране на сгради за обществено
обслужване подлежат общински сгради с разгъната застроена площ над 500 м2, като от 9
юли 2015 г. посоченият праг за издаване на сертификат намалява на 250 м2.
След изпълнение на реконструкция, основен ремонт или основно обновяване на сграда в
експлоатация, енергийните характеристики на сградата или на ремонтираната част от нея
трябва да са подобрени така, че да съответстват на минималните изисквания за
енергийни характеристики, доколкото това е технически възможно и икономически
обосновано. Съответствието с изискванията за енергийна ефективност се счита, че е
изпълнено в следните случаи:

 за нови сгради, които са в процес на проектиране или изграждане - когато
стойностите на изчислените показатели съответстват на клас „В" от скалата на класовете
на енергопотребление;

 за съществуващи сгради - когато стойностите на изчислените показатели
съответстват:

- най-малко на клас „С" от скалата на класовете на енергопотребление - за сградите,
които са въведени в експлоатация през периода 1991 - 2009 г. вкл.;

- най-малко на клас „D" от скалата на класовете на енергопотребление - за
сградите, които са въведени в експлоатация до 1990 г. вкл.

Мерките за енергоспестяване, които се препоръчват при всяка реконструкция,
основен ремонт или основно обновяване на сграда или на части от сграда в
експлоатация, трябва да се оценяват по отношение на техническата и икономическата
целесъобразност за използване на алтернативни високоефективни системи.

През 2015 г. българските норми по енергийна ефективност претърпяха сериозно
развитие с разработването на Национален план за увеличаване на броя на сградите с
близко до нулево потребление на енергия, който включва националното определение и
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техническите показатели за сгради с близко до нулево потребление на енергия, периода
на действие, националните цели за увеличаване броя на сградите с близко до нулево
потребление на енергия в зависимост от класификацията на видовете сгради и
политиките и механизмите, в това число финансови, за насърчаване изграждането на
такъв тип сгради. Най-съществената промяна е въвеждането на числови граници на
скалата на енергопотребление за отделни категории сгради. С тази промяна клас „А",
включен в националната дефиниция за сграда с близко до нулево потребление на
енергия вече е ясно идентифициран в количествено изражение на потребление на
първична енергия във всяка скала за дадена категория сгради. Всичко това рамкира
изискванията при новото строителство в контекста на технологичния напредък, така и
при обновяване на съществуващия сграден фонд.
Европейска Инициатива „Конвента на Кметовете“ – дългосрочно интегрирано
енергийно планиране  и управление на общинско ниво

Стартирала през 2008 г., инициативата „Конвентът на Кметовете“ е сред най-
мащабните кампании на ЕС за ангажиране на местните власти с глобалните цели на
общността за увеличаване на дела на енергийната ефективност и ВЕИ и намаляване на
парниковите емисии.

През 2015 г. Конвентът обедини усилия с инициативата на ЕС за климата
„Кметове, адаптирайте се!“, а през 2017 г.  и с глобалната инициатива „Компактът  на
кметовете“, което я прави най-голямата кампания за ангажиране с устойчивото развитие,
с три основни аспекта – намаляване и адаптация към ефектите от промяната на климата
и сигурна, чиста и достъпна енергия за всички.

Местните власти, присъдили се към тези  инициативи:  изготвят инвентаризация
на базовите емисии (ИБЕ) в рамките на годината, следваща присъединяването;
разработват и изпращат одобрени от общинския съвет Планове за действие за устойчива
енергия (ПДУЕ) до 2020 (а сега вече до 2030), публикуват всеки 2 години доклади за
изпълнение и междинни резултати, включат своите граждани и  заинтересовани страни в
организацията на местни енергийни дни и насърчават други местни власти да се
присъединят; популяризират по-важните събития, организират и участват в тематични
семинари. Подписалите Споразумението целят да намалят емисиите CO2 чрез енергийна
ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници с повече от 20% до
2020 г.  и с повече от 40% до 2030 година.

ПДУЕ е официален планов документ, създаден с външна експертна помощ от и за
нуждите на общините, за очертаване прехода към устойчиво производство и
потребление на енергия и намаляване на емисиите на парниковите газове.  Той набелязва
пътя, по който общината и местната общност възнамеряват да постигнат намаляване на
емисиите си чрез промяна на начина, по който се използва енергията в цялата общност за
конкретен период от време. Изискванията за тези планове са те да бъдат научно
обосновани, логични и последователни, да съдържат знание за началната точка (базовата
линия на енергийното потребление) с фокус върху крайното енергийно потребление на
определена територия. Те трябва да са целево ориентирани, да имат количествени цели,
данните за енергийното потребление да са проследими и организирани в бази данни, да
съдържат проследими количествено определени мерки, разработени на базата на
сценарии за развитие.  Важно изискване е оценката  на въздействието на предложените
мерки  да обхваща спестени емисии, спестена енергия, произведена ВЕИ енергия,
необходими инвестиции.
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ПУЕР определят намаляване на минимум 20% на емисиите СО2 до 2020
(съответно 40% до 2030) спрямо базовата линия на емисиите, която трябва да покрива
основните сектори общински сгради, жилищни сгради, транспорт, както и местно
производство на енергия (електрическа и топлинна). ПУЕР анализира енергийния
потенциал и възможните технологии за оползотворяването на местните ресурси
(ефективно изгаряне, анаеробно разграждане, газификация, хидротермални
преобразувания,  соларно отопление и охлаждане, преобразуване на геотермална, водна,
соларна и ветрова енергии,  други) включително биоенергийния потенциал на отпадъчна
биомаса на дървесните и аграрна производствени вериги, хранителни отпадъци, отпадна
зелена маса, утайките от пречиствателните станции. Определят се възможностите за
изграждане на колективни и индивидуални ВЕИ - отоплителни инсталации, както и  и
малки предприятия и централи за производство на ВЕИ горива (дървесен чипс, дървесни
и агро-пелети и брикети), биогаз, ВЕИ -електрическа енергия.

България има 25 водещи общини (9%), които са се присъедини към Конвента,
като 3 (12%) от тях са подписали и Конвента за климата и енергията. Водещите общини
обхващат 2,6 млн. души население или 37% от населението на България.

По райони, най-много ПУЕР са представени в Северозападен район (7), следван
от Южен Централен, Югозападен и Североизточен (по 5) и най-малко в Северен
Централен (2) и в Югоизточен (1).  От гледна точка на териториалния обхват на
съответния енергиен доставчик – най-много общини има в района на ЧЕЗ (12), следвани
от Енерго про (8) и ЕВН (5). Някои от тези общини разработват и изпълняват  планове за
подобряване качеството на въздуха, в които се прилагат и  добри енергийни политики.
Водеща роля на общините и приоритети в прехода към устойчива енергия и
декарбонизация на местно ниво

Общините имат водеща роля в трансформиране на обществото към модели  на
ниско потребление, които са по-независими, по-отговорни и по-малко уязвими.

Повече от три четвърти от местните власти (77% или 209) са активни в
планирането и привличане на инвестиции за енергийна ефективност и повечето от тях са
пристъпили към мобилизиране на финансиране.

Повече от две трети от общините в България (68% или 184) са активни в
планирането и привличане на инвестиции в проекти за възобновяема енергия и голяма
част от тях са съдействали за изграждането за децентрализирани енергийни системи.

Енергийната активност на общините е свързана с находчивост в местните
енергийна дейности, като голяма част от местните власти демонстрират амбиция, често
подкрепена от съществени инвестиции в енергийното обновяване на сградите,
децентрализирано енергийно и ефективно модернизиране,  обслужвайки приоритетите
на намаляване на енергийното потребление, повишаване на комфорта и
благосъстоянието в общините, както и борбата с енергийната бедност. Добрите
общински примери показват също потенциал за действие на  местните власти  да
създават разнообразие в горивната база. При всички случаи децентрализирани
нисковъглеродни инфраструктури за "зелен растеж", както в София, Бургас, Габрово,
Мездра, Харманли, и други проправят пътя за изграждане на  нисковъглеродните
устойчиви градове с ниски въглеродни емисии.

Общините създават ефективни мрежи на заинтересовани страни и финансов
капацитет със значителен  принос към нисковъглеродните общински системи.
Поставянето на количествени цели създава предпоставки за системни дейности, като все
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повече общински политици и служители се ангажират с управлението за устойчива
енергия, фокусирайки дебата върху визиите за устойчиви градове и общини като нов
модел и дългосрочна основа за "зелен растеж" и конкурентоспособност .

Два са основните ключови акценти в общинските енергийни политики. Първо,
приоритетната дейност на общините се фокусира върху повишаване на енергийната
ефективност в сгради. Тази сфера на дейност е най-благоприятна за общинско
управление и следователно е основа за местната енергийна и въглеродна обосновка.
Второ, възникващ фокус на местното управление, независимо от предоставените
законови и непредоставените ограничени общински правомощия, е  децентрализираното
производство и доставка на енергия, особено чрез комбинирано производство на
топлоенергия, вятърна, слънчева и водна енергия.
Енергийно обновление на общински и жилищни сгради

Въглеродните емисии от дейностите в общинските сгради, съоръжения и
уличното осветление  представляват средно между 3% и 10% от общите емисии на
територията на общината. Това е област, в която местните органи на управление имат
100%-ов контрол и може по-лесно да се предприемат действия (енергоспестяващи
мерки) като топлоизолация на ограждащите стени и покривите, смяна на дограмата,
промяна на горивната база, изграждане на соларни системи за битова топла вода. За
постигането на останалите 90-97% основен принос имат жилищните сгради, чието
енергийно обновяване е сред приоритетите на общинските енергийни политики в
последните 3 години.

По МФ „Козлодуй“ са реализирани 210 проекта за обновяване на сгради в повече
от 70 общини. По ФЕЕВЕИ са реализирани 102 проекта в 49 общини. Енергийно
обновяване на уличното осветление се реализира в множество общини в България.

ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 и ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 са
реализирани проекти за енергийно обновяване на общински сгради във всички общини,
както и множество проекти за енергоефективните инсталации за отопление и
климатизация, които изцяло или частично използват енергия от ВЕИ, както и инсталации
за локално отопление и охлаждане и термопомпи.  По финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство програма „Повишаване на енергийната
ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и
локални отоплителни инсталации“ са реализирани 34 проекта в 32 общини за обновяване
на локални отоплителни системи за преминаване към отопление на биомаса на обща
стойност 20 419 775 лв. По проектите са изпълнени мерки в над 100 сгради, като 37 от
тях са училища, 41 детски градини, 8 болници и останалите сгради са със социално
значение.
Енергийното обновяване на жилищните сгради вече е обхванало 2020 многофамилни
сгради, като в 1982 от тях  с очаквани спестявания на енергия 217 090 702 кВтч и 64 790
т СО2 на годишна база. Водещите общини  като Благоевград, Хасково, Смолян, Стара
Загора, Пазарджик, Кюстендил променят облика на населените места в тяхната
територия.
Енергийна инфраструктура
По 3 проекта е извършена рехабилитация на топлопреносните мрежи (Варна, Перник,
София). Газоснабдителни мрежи са изградени в 15 български градове.
Снабдяване с електрическа и топлинна енергия от възобновяеми енергийни
източници
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Действията на общините с водещи позиции в общинските политики и  инвестициите
могат да се разглеждат като предварително определяне на системен модел за управление
на децентрализирана ефективна енергия чрез комбинирано производство на топлина и
електроенергия от възобновяеми източници, общинска топлофикация и енергия от
отпадъци.  Тези общини по принцип са по-големи и следователно имат потенциал за по-
голям капацитет, но също така и значителна икономическа мотивация за управление на
енергийното потребление и производство, както и за позициониране на устойчивата
енергия като средство за осигуряване на конкурентно предимство. Обосновка на
"зеления растеж" е най-често срещана и на него се отдава приоритет в общини, в които
енергийната и ресурсната ефективност се определя като приоритет за действие.
В периода 2007-2015 със съдействието на общините са изградени над 1800 ВЕИ
инсталации за производство на електрическа енергия. През 2016 година са оперирали
1826 ВЕИ инсталации с инсталирана мощност 5 622 МВт, които са произвели 10 792
МВтч електроенергия. По  технологии те имат следното разпределение:

ВЕИ- електропроизводство Бр. инсталации Произведена
енергия, МВтч

Инсталир
ани
мощност,
МВт

Биогаз ЕЦ 26 174 869 32

ЕЦ биомаса 4 106 614 21

ВЕЦ 263 7 707 039 2 367

ФтЕЦ 1345 1 374 894 2 600

Сметищен газ 1 385 1

Утайки пречистват. Станция 1 3 009 3

ВтЕЦ 186 1 424 755 699

Ролята на енергийните агенции и иновативни проекти с общини
Енергийните агенции и центрове са иновативни организации-работилници за добри

практики. Създадени с помощта на ЕК на базата на Европейската експертиза те
подкрепят местните власти да посрещнат предизвикателствата, като им помагат да
ускоряват иновациите и устойчивостта на градовете,  както и да се насочат към
възможностите за реализиране на проекти за зелен растеж.

Енергийните агенции и центрове са лидери в областта на устойчивото енергийно
планиране, моделиране и управление, енергийните и екологичните анализи на общинско
и регионално ниво. Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА)  създаде
Офис за технологичен трансфер на знания, информация и добри практики за Качество на
атмосферния въздух (КАВ), климатични промени, потреблението на енергия и ВЕИ.
АБЕА  изгради  Център за интегрирано управление на качеството на въздуха с мобилна
станция за измерване на контролираните параметри на замърсяването на въздуха.
Енергийните агенции и центрове извършват мониторинг на общински планове за
устойчиво енергийно и климатично  развитие до 2030 година съгласно новия Европейски
пакет за климата и енергията.

Енергийните агенции  подкрепят амбициозните българските градове, които са
мотивирани да се развиват в крак с най-съвременните тенденции в областта на ЕЕ и
ВЕИ. Енергийният мениджмънт се интегрира с други иновативни технологии – ВЕИ
инсталации за собствено производство на енергия, зарядни станции за електромобили.
Освен това Енергийните доставчици се окуражават да предлагат  нови услуги –
например, гъвкави и динамични тарифи за използване на енергия извън пиковите часове.
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Интелигентният енергийният мениджмънт в българските градове е начинът им за
присъединяване към общността на интелигентните градове в Европа и по света.

Енергийна агенция – Пловдив е направила първата стъпка в тази насока –
разработила е решение за интелигентен град - iURBAN, което е пилотно реализирано в
град Пловдив. Изградена е система за енергиен мониторинг и мениджмънт за 18
жилищни и 11 обществени сгради, която функционира от началото на 2015 г. и доказва
своята ефективност през 2016 г. Уеб базираната платформа ангажира потребителите и
производителите на енергия като събира данни в близо до реално време от измерителни
устройва и позволява обработка, анализ, визуализация, прогнозиране, симулация. Тя
събира данните на градско ниво в система за подкрепа на решенията за местните власти
и енергийните доставчици. Интелигентният инструмент за градски енергиен
мениджмънт предоставя данни, чрез които се развиват нови бизнес модели, и се
интегрират поведенческите аспекти на потребителите, така допринасяйки за по-
ефективен мениджмънт и разпределение на произведената и консумирана енергия на
местно ниво.

Изграждането на енергиен мениджмънт и мониторинг в обществените и
жилищните сгради е първата крачка към разумното енергийно планиране на общинско
ниво. Такива системи са приложими на ниво апартамент или помещение чрез поставяне
на плъг-технологии, които отчитат консумацията на отделните уреди в офиса, в
производствените  помещения и дома, както и на ниво град чрез поставяне на
интелигентни измерителни уреди за потреблението на електроенергия, топлинна
енергия, природен газ и вода. Едновременно с това се интегрират сензори за осветеност,
температура, присъствие, които да дават допълнителна информация за състоянието на
средата. С подходящите софтуерни приложения и решения тези данни са ценна
информация, която може да се използва за вземане на решения от собствениците на
сградите, както и от самата система, която действа като изкуствен интелект, който взема
най-добрите решения за отоплението, охлаждането, осветлението на помещенията и
сградата като цяло.

Внедряването на интелигентни решения в българските сгради безспорно води до
енергийни спестявания и подобрен комфорт, по-добро управление на енергийните
разходи и по-прецизно планиране на децентрализираното енергийно производство.
Разработена е „Виртуална обсерватория за енергийни данни“ за общините, която
включва бази данни за енергийното потребление и производство, отпадъците,
атмосферния въздух.

Родопските общини със съдействието на Черноморския енергиен център
разработиха детайлен регионален план за отопление и охлаждане, в който водеща роля
има използването на местните ресурси и отопление на биомаса 2013-2020.
Средногорските общини със съдействието на Енергийна агенция – Пловдив разработиха
регионален план за оползотворяване на биомасата 2013-2020. Община Бургас изгради
отоплителна централа на биомаса с мощност 1650 КВт за отопление на общински сгради
в кв. Меден рудник. Разработват се концепции за интелигентни биорегиони, в които
водещо е използването на модерната биомаса, изграждат се малки топлофикации на
биомаса, локалните отоплителни системи са на биогорива, създават се логистични
центрове за оползотворяване на биомаса и използване на биогорива.
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6.2 Изследователски и проектен потенциал, стратегическо планиране в
енергетиката

През последните десетилетия на 20-ти век енергетиката разполагаше с значителен
проектантски и изследователски потенциал, включително такива комплексни,
проектантски и изследователски институти като Енергопроект, Минпроект, Промишлена
енергетика с филиали в страната и десетки промишлени бази с промишлени профили.
През първата половина на 2010 г. тези проектни и изследователски институции бяха
закрити.

През 1980-1985г. с целево финансиране от Държавния комитет по  наука и
технически прогрес (ДКНТП) и участие на 11 институти от страната беше създадена
една от авангардните системи за анализ на стратегии за развитието на енергетиката
(Фиг.3). Системата беше многократно използвана в национални и международни
изследвания, включително и в три етапа на националното енергийно развитие: през
1990 г. за Великото народно събрание за периода 1985-2010 г., публикуван в книгата на
БАН „АЕЦ „Белене“: Изследвания и становища на Българската академия на науките"
[42] (Обхват на изследването:1985-2010 г.; пет измерения на проблема: социално-
икономическо и енергийно развитие на страната и целесъобразност от изграждане на
АЕЦ „Белене“ ; технически проект на АЕЦ „Белене“ и техническо равнище на
съображенията й: обосноваване на безопасността в техническия проект, радиационна
обосновка и радиационен контрол в района, проблеми на радиоактивните отпадъци,
икономическа ефективност на проекта; сеизмичност на строителната площадка,
сеизмичен риск и характеристики на проектиране: сеизмотектонски условия,
кватернерна тектоника в Долнодунавската епиплатформена равнина, изводи; влияние
на АЕЦ „Белене“ върху околната среда: основни изменения в абиотичната среда при
нормална експлоатация на АЕЦ „Белене“, възможни изменения в радиационната и
екологическата обстановка при тежка радиационна авария, очаквани последствия
върху екосистемите,  включително върху човека, изводи; обществено мнение и реакции
относно изграждането на АЕЦ „Белене“, включително доверие към становището на
учените от БАН; становище на БАН по изграждане на АЕЦ „Белене“ на авторския
колектив общо 86 научни работници и специалисти.); през 1995-1996г. по проекта
PHARЕ „Количествени енергийни сценарии за България" за 1995-2020г. [43] (четири
тома на български и английски език с пълномащабно използване на моделната
системата за анализ на развитието, девет сценария за развитие на
енергоснабдяването; предложение за проектно извеждане на блокове 1-4 на АЕЦ
„Козлодуй“; предложение за продължаване на експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ
„Козлодуй“след 2020 г.; становище за бъдещи ядрени реактори с единична мощност до
600 MW; проектът утвърден от Комитета по енергетика и програмата PHARЕ на ЕС
като програма за развитие на енергетиката до 2020 г.), приет за развитие до 2020 г;.
през 2009 г. в продължение на Европейския проект CASES на ЕС в книгата на БАН
„Електроенергетика на България: Развитие и обществена цена“ [44] (Обхват 2010−2030
г. с първо публично предложение за продължаване на експлоатацията на блокове 5 и 6
след 2030 г. при проектен срок 2019-2021 г. и предложение след 2030 г. за ориентация
към ядрени блокове от четвърто поколение.). Референтния сценарий на ЕК за развитие
на енергетиката на ЕС и страните-членки [26] в енергийния баланс за България включва
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продължаване на експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“ до 2050 г. и  нова
ядрена мощност в България 500 MW през 2045 г..

Поради закриване на редица държавни проектни и изследователски институции-
Енергопроект, Минпроект, Промишлена енергетика и на лабораторията по анализ на
енергийни системи на ИЯИЯЕ като координатор на изследванията, системата за
моделиране към 2005 г. престана да функционира.

В рамките на международно сътрудничество на Българската академия на науките
(БАН) и  Македонската академия на науките (МАНУ) през 2014-2016г. беше сложено
начало на внедряване в България на разпространяваната в 70 страни от Международната
агенция по енергетика системата TIMES ( https://iea-etsap.org/index.php/documentation ) за
оптимизация на производствената структура на национални, регионални и
международни енергийни системи. ИЯИЯЕ при БАН беше лицензирана за национални и
международни изследвания с тази система.
През март 2016г. по инициатива на Министерството на енергетиката (МЕ), беше
подписано споразумение [45] между ИЯИЯЕ, МЕ и АБЕА (Асоциация на българските
енергийни агенции) за използване на системата за национални и регионални стратегии за
развитие на енергетиката. Забавеното използване на системата се дължи на две причини:
отсъствие на финансиране и бавно изграждане на изследователски потенциал за
системата.

България е единствената страна в Европа без национална система за моделиране и
анализ на взаимодействията икономика-енергетика-околна среда-инженеринг.
Наличието на такава система е условие за устойчиво енергийно развитие на страната.
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Фиг. 3
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6.3 Енергийна стратегия до 2040 г.
Разработването на такава стратегия трябва да бъде основано на няколко изходни

предпоставки:
А) Отказ от екстензивно развитие и от наслоявания от години мит

„България: енергиен център на Балканите (на Югоизточна Европа)“, защото:
– От ресурсна гледна точка: България е бедна на енергийни източници като

внася около 59 % от енергийните си ресурси, включително 100% от нефта, газа и
ядреното гориво от друга държава. Салдото на България износ-внос на електроенергия
(износ 1275 т.н.екв., внос 12 762 т.н.екв.) е 910 т.н.екв., което е около 7% от вноса на
горива и енергия за 2015 г. (Източник: Евростат 2015г.). Съпоставянето на тези числа
очевадно показва, че от ресурсна гледна точка България не е и не може да бъде
енергиен център на Балканите.

– От финансово-икономическа гледна точка: до средата на 2007 г. целият
износ на електрическа енергия се реализираше от държавната Национална електрическа
компания чрез електроенергия от съществуващите производствени мощности. Разликата
между изкупна и продажна цена се използваше за поевтиняване на електроенергията при
националните потребители. В резултат от дезинтеграцията на НЕК и продажби на
електроцентрали и електроразпределителни дружества на чужди собственици, износът
започна да преминава от НЕК към други търговци и да облагодетелства инвеститори и
потребители зад граница в ущърб на националния потребител. В съответствие с НСИ за
2015 г. вносът на горива и енергия за България е 4 203,9 млн.евро, а общият износ на
електрическа енергия е 542,1 млн.евро. Печалбата за държавата България от износ на
електрическа енергия вече е незначителна.

Коренно различна е задачата за икономическата ефективност на ново-
изграждани електроцентрали за износ на електроенергия. Строителство на ядрени
или други електроцентрали в България чрез внос на капитали (които трябва да се връщат
с лихви), чрез внос на съоръжения и инсталации (за ремонтите и модернизациите на
които се абонираш), последвано от непрекъснат внос на гориво, преработването му с
емитиране на всички съпътстващи емисии и съхраняването на (високорадиоактивни)
отпадъци при неизвестен купувач на електроенергия, който не поема нито физически,
нито финансов риск, означава, че България ще поеме само негативни последствия, а
други страни–печелившите. Мотивирана от корпоративни интереси, такава политика е
разпродаване на бъдещето на страната и противоречи на смисъла и съдържанието на
самото понятие „устойчиво енергийно развитие“.

Б) Съчетаване на енергийната политика на България с енергийната
политика на EС, насочена към енергийна сигурност, конкурентоспособност и
благополучие на потребителя, обслужване на обществото и свързаното с тези цели
намаляване на енергийната зависимост, повишаване на енергийната ефективност,
развитие на единен европейски енергиен пазар, либерализиране и прозрачност на
електроенергийните и газовите пазари, диверсификация на енергийните доставчици и
развитие на междусистемните връзки на електроенергетиката и газоснабдяването.

В) Преориентация на приоритетите от екстензивно развитие на
електроенергетиката към енергийна ефективност. Анализът на енергийната
ефективност показва, че добре поставената организационна дейност в тази област среща
трудности за постигане на новите цели за 2014-2020 г. Задачите за повишаване на
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енергийната ефективност за периода 2020-2030 г. следва да бъдат по-силно целево
насочени към повишаване ефективността на основните технологии на енергетиката,
индустрията и транспортните системи на страната.

Г) Преодоляване на ресурсната деформация, оптимизация на енергийния
баланс и развитие на технологичната структура на енергетиката в съответствие с
анализа на проблемните области на Проекта.

Д) Обхващане в енергийната стратегия на регионалното и общинско управление
на енергетиката и на бързо развиващата се световна тенденция за хоризонтално
интегрирани енергоснабдителни (включително ВЕИ) и енергопотребителни
системи на местно и общинско равнище – процес, свързан и с децентрализацията и
демократизацията на държавното управление.

Е) Стратегическо планиране на развитието на енергетиката, основано на
целевия анализ на взаимодействията икономика-енергетика-околна среда-инженеринг за
обосновано енергийно развитие, конкурентоспособна енергетика и икономика и
социална приемливост от обществото. Изпълнението на тази основна институционална
задача е невъзможна без възстановяване на изследователският и проектен потенциал и
съвременен изследователски апарат за моделиране, с какъвто разполагат всички
цивилизовани страни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПОДДЕЙНОСТИ 1А.2 И 1А.3:
Анализите показват изоставане на България с десетки години по основни

енергоикономически показатели за устойчиво развитие. Наред с огромния път, който
трябва да извърви в икономическото си развитие, България следва да насочи усилията си
и към няколко взаимосвързани национални цели: сигурност на функционирането и
развитието на енергетиката; ограничаване на климата и чиста енергия;
повишаване на енергийната ефективност; оптимизация на енергийния баланс;
развитие на Европейския енергиен пазар и либерализация на енергийните пазари;
институционални проблеми на управлението в енергетиката.
По проблемни области Проектът предлага:

Проблемна област „Енергийна сигурност“:

 Незабавни действия за диверсифициране на доставянето на природен газ
през Украйна за избягване на  потенциално прекратяване на доставките на газ за
България по политически причини.

 Системни аспекти на енергийната сигурност на България.

Проблемна област „Климат и чиста енергия“:
 Подобряване на координацията между заинтересованите министерства и

общините за изпълнение на комплексния и широко мащабен план в областта на
климата.

 Преодоляване на изоставането и изпълнението на програмата на
Министерство на околната среда и общините за намаляване на емисиите и
повишаване чистотата на въздуха в България.

Проблемна област „Енергийна ефективност“:
Преодоляване на констатираното от Министерство на енергетиката

изоставане за 2014-2020 г. в областта на индустрията и транспорта и повишаване на
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енергийната ефективност до 2040 г. чрез обогатяване на европейските механизми в
България с целево управление на енергийната ефективност по основни технологии
на индустрията, домакинствата, енергийния сектор и транспортните системи на
България.

Проблемна област „Оптимизация на енергийния баланс“:
Преодоляване на ресурсните и технологични деформации и оптимизация на
енергийния баланс чрез:

 Внедряване на национална програма за повишаване на газоснабдяването и
битовата газификация на страната с значителни екологични и социални предимства и
енергиен потенциал около 1400 МВт.

 В съответствие със световните и европейски дадености- Национална програма
„Биомасата в националното енергийно развитие“ с потенциален енергиен ефект около
1000 МВт.

 Развитие за периода 2020-2030 г. на интегрирано управление на местни енергийни
ресурси, технологии и качество на въздуха с енергиен и екологичен потенциал,
подлежащ на уточняване.

Проблемна област „Развитие на Европейския енергиен пазар и либерализация на
енергийните пазари“:

 С оглед на неопределеностите, свързани с либерализацията на европейските
енергийни пазари и конкурентоспособността на националната електроенергетика,
Проектът предлага „win-win“ стратегия за България-съсредоточаване на
значително по-големи ресурси във всички области на енергийната ефективност и
ВЕИ, модернизация на съществуващи мощности и отказ от развитие с нарастващи
пазарни, икономически и социални рискове на крупни енергийни проекти за износ
на електроенергия.

Проблемна област „Институционални проблеми на управлението на енергетиката“
 „Общинска енергийна политика“:

В съответствие с цялостната енергийна политика на ЕО, правната рамка и
програми в България, общинската енергийна политика изпълнява основните си
функции в областта на енергийната ефективност, климата и чистотата на въздуха,
проблеми на мобилността и благополучието на потребителя. В закона за енергетиката,
обаче, нейните функции са формулирани единствено в помощ на централизираните
енергийни системи. При бъдещо развитие на Закона за енергетиката предлагаме
общинската енергийна политика  и нейните предизвикателства да бъдат адекватно
формулирани.

 „Изследователски и проектен потенциал, стратегическо планиране на
енергетиката“:
Проектът предлага възстановяване на изследователския и проектен потенциал на
страната, включително развитие и внедряване на стратегическо планиране за
устойчиво енергийно развитие.

 „Енергийна стратегия за България до 2040 г.“:
Проектът предлага основни принципи и елементи за енергийна стратегия на

България до 2040 г.
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Поддейност 1А.4. Прогнози на електропотребностите на България по
сектори и сценарии до 2040 г.

Методологически бележки
Прогнозирането на електропотребностите е в съответствие с утвърдената от

Възложителя като „доказала добра достоверност“ методология по осемнадесет сектори
на Националната статистика и Евростат и е изпълнено в два етапа: ретроанализи и
собствено прогнозиране като продължение на философията и секторната динамика на
модела за  икономическо развитие.

Ретроанализите за периода 2008-2015 г. са изпълнени в три части: 1) секторно
електропотребление и електропотребление за България, 2) изследване, за първи път у
нас, на дела на електроенергията в енергопотреблението по сектори и за страната,
необходимо за международни сравнявания и 3) изследвания, съвместно с Националния
статистически институт на електроенергийната интензивност по сектори и за страната.
За ограничаване на обема всички изследвания и графики на ретроанализа са дадени в
приложение.

Собствено прогнозирането на електропотребностите е активен изследователски
процес, основан на определители (драйвери) на енергийна политика и анализ на
влиянието им върху перспективните електропотребности. За всеки от сценариите за
икономическо развитие са представени добавените стойности по сектори, прогнозните
електропотребности, динамиката на електроенергийната интензивност до 2040 г. и
сравнение на електроенергийните интензивности на съседни и развити европейски
страни, в съответствие с  референтния сценарии на Европейския съюз до 2050 г.
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1. Ретроанализи на електропотреблението на България за 2008-
2015 г.

1.1 Анализ на електропотреблението по сектори
1.1.1. Крайно електропотребление в индустрията

Табл. 1.1.1. Потребление на електроенергия в индустрията, ГВтч

Индустрии 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Черна металургия 1 605 1116 837 861 709 651 709 709

Цветна металургия 930 884 919 954 861 1000 1 000 861

Химическа промишленост 1 628 1221 942 1012 1151 1233 1 233 1 326

Неметални минерални продукти 977 756 756 744 733 849 884 1 070

Рудодобивна промишленост 954 837 930 954 965 942 1 070 884

Храни, напитки и тютюневи изделия 1 279 1105 1128 1093 1140 1175 1 198 1 198

Текстил, кожи и облекло 547 384 395 372 384 361 372 372

Дървен материал и изделия от него (без мебели) 198 174 186 186 174 198 209 209

Целулозно-хартиена и полиграфическа промишленост 395 326 349 361 395 407 407 407

Машини и друга метална промишленост 895 744 919 896 907 896 942 942

Промишленост за превозни средства 105 116 105 105 105 105 116 116

Други неквалифицирани промишлености 523 407 477 512 512 558 593 593

Общо индустрия 10036 8070 7943 8050 8036 8375 8 733 8 687

Данните показват, че най-високо електропотребление в индустрията имат
химическата промишленост; храните, напитките и тютюневите изделия; неметалните
минерални продукти; машините и другите метални промишлености.

Фиг. 1.1.1. Потребление на електроенергия в индустрията, ГВтч
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1.1.2 Крайно електропотребление в домакинствата

С нарасналия брой климатици, компютри и други домашни уреди
електропотреблението в домакинствата след 2008г. нараства, а през 2012г. и 2013г.
започва да намалява, което вероятно е свързано с намаляване на дохода на човек.

Табл.1.1.2. Потребление на електроенергия  в домакинствата
Години 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

хил.т.н.е. 862 886 908 938 932 906 910 915

ГВтч. 10 025 10 304 10 560 10 909 10 839 10 537 10 583 10 641

Фиг.1.1.2. Потребление на електроенергия в домакинствата

1.1.3 Крайно електропотребление в сектор „Селско стопанство“

Под това название в енергийните баланси на Националния статистически
институт данните включват електропотреблението в селското стопанство и горското
стопанство.

Табл.1.1.3.  Потребление на електроенергия в сектор "Селското стопанство"
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Фиг.1.1.3. Потребление на електроенергия в сектор „Селско стопанство“, ГВтч

Изключително ниското електропотребление в селското стопанство се дължи на
раздробяването му след разформирането на кооперативните стопанства, унищожаване на
значителна част от материално-техническата му база и обезлюдяване на селата.
Значителна част от земята не се обработва.

1.1.4 Крайно  електропотребление в транспорта

Табл.1.1.4. Потребление на електроенергия в сектор „Транспорт“, ГВтч

За разлика от крайното потребление на енергоресурси в транспорта, което се развива
динамично и към 2015г. достига 3255 хил. т н.е. (33% от общото крайно
енергопотребление в страната), ретро потреблението на електроенергия в жп.
транспорта, трамваите и тролеите е сравнително малко (Таблица 1.4.) и бележи
устойчиво намаление до 2013г., а през 2014г. започва да се увеличава. Постановление на
Министерския съвет от 26.01.2017г. предвижда  ръст на електрическата мобилност на
България в периода до 2025-2030г., който ще бъде отразен в прогнозата.
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Фиг.1.1.4. Потребление на електроенергия  в сектор „Транспорт“, ГВтч

1.1.5. Крайно електропотребление в сектор „Услуги“
В енергийните баланси на Националния статистически институт няма

самостоятелни статистически редове за потреблението на електроенергия в сектор
„Услуги“ (обслужване, търговия, държавни и общински фондове и други), поради което
данните са резултат от статистиката за ред „Други“, от които се намалява потреблението
в ред „Селско стопанство, Горско стопанство,“ и ред „Домакинства“. Поради
интензивното развитие на сектора „Услуги“ потреблението на електроенергия показва
трайна тенденция на нарастване, (Таблица 1.5.). Тази тенденция отразява динамичното
развитие на финансовия сектор, търговията и туризма и бързото навлизане на
климатиците в държавните и общинските сгради, както и противонасочени ефекти от
бързия ръст на цените на електроенергията и масовите електроспестяващи мероприятия.

Табл.1.1.5. Потребление на електроенергия в сектор "Услуги ", ГВтч

Фиг.1.1.5. Потребление на електроенергия  в сектор „Услуги“, ГВтч

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ГВ
ТЧ Автомобилен

Ж.П.

6 800

7 000

7 200

7 400

7 600

7 800

8 000

8 200

8 400

8 600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ГВтч

Години 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

хил. т.н.е. 647 639 696 717 703 686 673 702

ГВтч 7 526 7 432 8 095 8 339 8 176 7 978 7 943 8 164



75

1.1.6 Крайно електропотребление в енергийния сектор

Потреблението на електроенергия в енергийния сектор включва собствени нужди
при производството, електрическите загуби при преноса и разпределението на
електроенергия, загубите на активна електроенергия от цикъла помпа-генератор на
ПАВЕЦ, потреблението за собствени нужди на топлофикационните (отоплителните)
централи, потреблението при добива на твърди горива и агломерацията, потреблението в
обекти за добив на нефт и природен газ, в нефтените и газовите продуктопроводи, в
нефтените рафинерии и в атомните електроцентрали. Националната статистика не
включва потреблението на електроенергия в отоплителните централи към потреблението
на електроенергия при производството и разпределението. Затова електропотреблението
в отоплителните централи е показано в Таблица 1.6. в отделен ред. (Потреблението в
ПАВЕЦ всъщност означава разликата между потребената електроенергия в помпен
режим и произведената в генераторен режим, което е равно на загубите при цикъла
потребление–производство от ПАВЕЦ. Размерът на използваната за помпане електро-
енергия, съответно на загубите, зависи от избора на нови производствени агрегати в
ЕЕС.) В същата таблица потреблението в атомните електроцентрали е нула, защото
техните собствени нужди са включени в собствени нужди на всички електроцентрали, а
отделни разходи за отлежаване или съхраняване на горивото не се калкулират.

Табл.1.1.6. Потребление на електроенергия в енергийния сектор, ГВтч

Вид потребление 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Собствени нужди на "Производство и
разпределение на електроенергия"

4 385 4 419 4 466 5 059 4 478 3966 4 268 4512

Нетно използваната енергия в ПАВЕЦ
(използвана ел. енергия - произведена ел.
енергия)

256 256 303 349 349 326 256 233

Собствени нужди на "Производство и
разпределение на топлинна енергия"

84 93 70 70 70 58 58 81

Собствени нужди при добива на въглища 640 640 582 651 663 547 605 616
Собствени нужди на предприятията за
брикетиране

47 35 35 23 23 35 47 47

Собствени нужди на нефтопроводите и
газопроводите

23 23 23 35 35 35 23 23

Собствени нужди на нефтените рафинерии 442 430 430 454 570 477 465 547
Загуби при пренос и разпределение на
електроенергия

4 664 4 512 4 478 4 396 4 233 3896 4 012 3780

Общо загуби и потребление в енергийния
сектор

10541 10408 10387 11037 10421 9340 9 734 9839
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Фиг.1.1.6. Потребление на електроенергия  в енергийния сектор, ГВтч

Загубите при преноса и разпределението намаляват в резултат от подобренията в
електропреносната и разпределителните мрежи, в това число и от влиянието на
децентрализираните производители на електроенергия.

Развитието на потреблението за собствени нужди на електроцентралите е под
влияние на противонасочени фактори за увеличаване вследствие въвеждането в
експлоатация на сероочистващи и други пречиствателни инсталации, намаляване в
резултат от вътрешностанционни модернизации, както и увеличаване дела на
възобновяемите източници.

Доминиращи по електропотребление в енергийния сектор са: собствените нужди на
производството на електроенергия, загубите за пренос и разпределение на
електроенергия, собствените нужди за добива на въглища и собствените нужди на
нефтопроводите и газопроводите-91% от общото електропотребление в сектора.
Производството, преноса и разпределението на електроенергия съставя 84% от общото
електропотребление в сектора.

1.1.7 Електропотребление на България 2008-2015 г.
Таблица 1.1.7. представя реализираните през последните години потребности от

електроенергия за услугите, индустрията, домакинствата, селското стопанство,
транспорта, загубите и потреблението в енергийния сектор, както и тяхната сума за
общото брутно потребление в страната. Данните от таблицата са илюстрирани на фигура
1.1.7. Забелязва се увеличаващият се дял на електропотреблението в услугите.
Тенденцията за намаляване електропотреблението в електроемките индустрии води до
превишаване на електропотреблението в домакинствата спрямо това в индустрията.
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Табл.1.1.7. Потребление на електроенергия  по отрасли, ГВтч

Потребление на  електроенергия в: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

●Услуги 7 526 7 432 8 095 8 339 8 176 7 978 7 943 8 164

●Индустрия 10 036 8 070 7 943 8 050 8 036 8 375 8 733 8 687

●Домакинства 10 025 10 304 10 560 10 909 10 839 10 537 10 583 10 641

●Селско стопанство 279 224 221 279 268 256 244 221

●Строителство 407 372 302 360 291 302 256 256

●Транспорт 349 442 372 337 268 256 279 326

Общо нетно потребление 28 622 26 844 27 493 28 274 27 878 27 704 28 038 28 295
Загуби и потребление в
енерг.сектор 10 541 10 408 10 387 11 037 10 421 9 340 9 734 9 839

Общо брутно потребление 39 163 37 252 37 880 39 311 38 299 37 044 37 772 38 134

Фиг.1.1.7. Потребление на електроенергия  по отрасли, ГВтч

1.2. Относителен дял на електроенергията от
енергопотреблението на страната за периода 2008-2015г.

За целите на Проекта, интерес представлява електроенергията от пълното
енергопотребление на страната.
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Табл. 1.2.1.   Дял  на електрическата енергия от енергопотреблението в
индустрията, %

Индустрии 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Черна металургия 31 50 56 54 55 57 55 55

Цветна металургия 63 55 57 57 56 59 59 56

Химическа промишленост 13 16 11 10 12 14 13 13

Неметални минерални продукти 12 12 11 13 13 13 14 14

Рудодобивна промишленост 70 86 92 93 90 90 93 79

Храни, напитки и тютюневи изделия 38 37 38 42 41 41 43 42

Текстил, кожи и облекло 46 52 49 50 49 51 51 49
Дървен материал и изделия от него (без
мебели) 35 21 26 29 30 26 27 29

Целулозно-хартиена и полиграфическа
промишленост 20 28 15 14 14 14 17 14

Машини и друга метална промишленост 60 64 68 63 65 68 67 65

Промишленост за превозни средства 91 75 67 63 56 56 56 59

Други неквалифицирани промишлености 30 25 25 30 27 28 32 55

Общо за индустрията 25 28 27 26 27 28 29 28

Ако се приеме, че показанията за 2008г. отразяват последствия от изключването на
Кремиковци, делът на електроенергията в общото енергопотребление на индустрията за
2009-2015г. е почти постоянен-около 28% и варира в рамките на 1%

Табл. 1.2.2.   Дял на електрическата енергия от енергопотреблението в
домакинствата, %

За изследвания период дела на електропотреблението в домакинствата е около
40%.

Табл. 1.2.3. Дял на електрическата енергия от енергопотреблението в сектор
"Селско стопанство", %

Мярка 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% 13 12 10 12 12 11 11 10

Относително малкият дял на електропотребление в селското стопанство-12%, се
обяснява  с доминиращата част на течните горива.

Мярка 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
% 41 41 40 39 39 40 42 41
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Табл. 1.2.4. Дял на електрическата енергия от енергопотреблението в сектор
"Транспорт", %

Транспорт 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Железопътен 48 61 56 55 48 53 59 59

Автомобилен 0 0,27 0,28 0,28 0,11 0,21 0,27 0,16

Електрическата енергия има доминираща роля в железопътния транспорт, като за
ретро периода варира между 55 и 61%.

Делът на електрическата енергия  в автомобилния транспорт  е сравнително малък.
При бъдещото прогнозиране на електропотребностите в сектора следва да се вземе в
предвид горе упоменатото решение на Министерския съвет от 26.01.2017г. за
електрическата мобилност до 2030г..

Табл. 1.2.5. Дял на електрическата енергия от енергопотреблението в сектор
"Услуги", %

Делът на електрическата енергия в сектор „Услуги“ е  характерен със силно
“електрифициране“ на общите енергопотребности, който за ретро анализа нарастват от
68% до 70%.

Табл. 1.2.6 Дял  на електрическата енергия от енергопотреблението в енергийния
сектор, %

Години 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Собствени нужди на "Производство и разпределение
на електроенергия" 74 84 86 83 80 82 82 83
Нетно използваната енергия в ПАВЕЦ (използвана
ел. енергия - произведена ел. енергия) 100 100 100 100 100 100 100 100
Собствени нужди на "Производство и разпределение
на топлинна енергия" 47 7,8 8 43 60 63 29 41

Собствени нужди при добива на въглища 93 95 94 98 95 92 91 77

Собствени нужди на предприятията за брикетиране 2 1 2 2 1 2 3 3
Собствени нужди на нефтопроводите и
газопроводите 0,8 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1 1,3

Собствени нужди на нефтените рафинерии 11 9 10 10 13 11 12 11

Загуби при пренос и разпределение 67 71 70 70 70 70 69 66

Общо загуби и потребление в енергийния сектор 59 64 68 72 67 67 68 65

Делът на електрическата енергия в енергопотреблението на електроенергетиката
(собствени нужди на електропроизводството, пренос и разпределение на електроенергия)
е значителен и варира от 59%  до 65%.

Мярка 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
% 68 68 71 69 69 71 73 70
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Табл. 1.2.7.  Дял  на електрическата енергия от енергопотреблението по отрасли, %
Потребление на  електроенергия в: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

●Услуги 68 68 71 69 69 71 73 70

●Индустрия 25 28 27 26 27 28 29 28

●Домакинства 41 41 40 39 39 40 42 41

●Селско стопанство 13 12 10 12 12 11 11 10
●Строителство 44 34 41 42 41 38 30 26
●Транспорт 1,1 1,4 1,2 1,1 0,8 0,9 0,8 0,9
Общо нетно потребление 26 27 27 27 27 28 27 26

Загуби и потребление в енергийния сектор 59 64 68 72 67 67 68 65

Общо брутно потребление 17 18 18 18 18 19 18 18

Заключение:
Електропотреблението доминира в енергопотреблението на енергийния сектор

(към 2015г.-65%), в сектор услуги (за 2015г.-67%) и в домакинствата (за 2015г.-41%). За
индустрията делът на електропотреблението от енергопотреблението за 2015г. е 28%. За
железопътния транспорт електропотреблението за 2009г. е 61% за 2015г.-59%. В
автомобилния транспорт дела на електропотребностите е твърде нисък за 2015г.- 0,16%.

1.3. Електроенергийна интензивност за периода 2008-2015г.

Табл. 1.3.1.  Електроенергийна интензивност в сектор „Транспорт“

Години 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Потребление на
електроенергия, ГВтч.

349 442 372 337 268 256 279 326

БДС,млн.лв/.цени 2010г/. * 2859.3 2813.5 3001.8 2797.2 2576.7 2562.2 2995.7 3183.6

Електроинтензивност.,
.кВтч/лв

0.1221 0.1571 0.1239 0.1205 0.1040 0.0999 0.0931 0.1024

*Източник: НСИ

Фиг. 1.3.1. БДС и електроенергийна интензивност на сектор „Транспорт“
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Табл. 1.3.2. Електроенергийна интензивност в сектор “Селско стопанство“

Източник: НСИ за данните на БДС

Фиг. 1.3.2. БДС и електроенергийна интензивност на сектор "Селско стопанство“

Табл. 1.3.3. Доход на домакинство , хил. лв./домак. по цени 2010г.
Години 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Домакинства 49 041 46 827 47 414 48 369 49 776 48 543 49 857 52 001

Интензивност,
кВтч/лв.

0,22 0,22 0,22 0,23 0,22 0,22 0,21 0,2

Фиг. 1.3.3.1. Електроенергийна интензивност в  „Домакинствата“, кВтч/лв.
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Години 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
БДС, млн. лв./цени
2010г./

3714.5 3378.8 3109.5 3128.8 2896.6 2992.0 3136.4 2922.7

Интензивност,
кВтч./лв.

0.0751 0.06630 0.0711 0.0892 0.0925 0.0855 0.0778 0.0756
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Фиг. 1.3.4. Електроенергийна интензивност на сектор "Индустрия", кВтч/лв.

Табл. 1.3.5. Електроенергийна интензивност в „Черна и цветна металургия“
Години 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

КЕП ел., ГВтч. 2535 2000 1756 1815 1570 1651 1709 1570

БДС, млн. лв./цени
2010г./ 875,7 806,4 695,5 660,8 754,3 650,7 658,5 789

Интензивност, кВтч/лв. 2,895 2,48 2525 2747 2081 2537 2595 1990

Фиг. 1.3.5.  БДС и КЕП  на електроенергия в отрасъл „Черна и цветна металургия“

Фиг. 1.3.6 Електроенергийна интензивност в отрасъл „Черна и цветна металургия“
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Табл. 1.3.6. Електроенергийната интензивност в отрасъл „Химическа
промишленост“

Години 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
КЕП ел., ГВтч. 1 628 1 221 942 1 012 1 151 1 233 1 233 1 326
БДС, млн. лв./цени
2010г./ 694,1 693,2 716 890,5 870,4 812,9 449,7 1,272.7
Интензивност, кВтч/лв. 2,3455 1,7614 1,3156 1,1364 1,3224 1,5168 2,7418 1,042

Фиг. 1.3.6.1 БДС и КЕП на електроенергия в отрасъл „Химическа промишленост“

Фиг. 1.3.6.2 Електроенергийна интензивност в отрасъл „Химическа промишленост“

Табл. 1.3.7 Електроенергийна интензивност в отрасъл „Неметални минерални
продукти“,кВтч/лв.

Години 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
КЕП ел., ГВтч. 977 756 756 744 733 849 884 1 070
БДС, млн. лв./цени 2010г./ 957.4 693.4 612.9 714.5 745.8 735.7 846.0 880.1

Интензивност, кВтч/лв. 1.0205 1.0903 1.2335 1.0413 0.9828 1.1540 1.045 1.2158
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Фиг. 1.3.7.1. БДС и КЕП на електроенергия в отрасъл „Неметални минерални
продукти“

Фиг. 1.3.7.2. Електроенергийна интензивност в отрасъл  “Неметални минерални
продукти“, кВтч/лв.

Табл. 1.3.8. Електроенергийна интензивност в отрасъл „Рудодобивна
промишленост“

Години 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
КЕП ел., ГВтч. 954 837 930 954 965 942 1 070 884

БДС, млн. лв./цени 2010г./ 1,464.9 1,376.7 1,442.6 1,444.8 1,587.8 1,702.0 1,858.4 2,014.0

Интензивност, кВтч/лв. 0.6512 0.6080 0.6447 0.6603 0.6078 0.5535 0.5758 0.4389

Фиг. 1.3.8.1.  БДС и КЕП на електроенергия в отрасъл „Рудодобивна
промишленост“
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Фиг. 1.3.8.2. Електроенергийна интензивност в отрасъл „Рудодобивна
промишленост“,кВтч/лв.

Табл. 1.3.9. Електроенергийна интензивност в отрасъл „Храни, напитки и
тютюневи изделия“
Години 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
КЕП ел., ГВтч. 547 384 395 372 384 361 372 372
БДС, млн. лв./цени
2010г./ 1,138.2 1,288.0 1,203.5 1,390.2 1,420.6 1,286.2 1,285.3 1,091.7
Интензивност, кВтч/лв. 0,7488 0,6055 0,6314 0,5472 0,5752 0,5564 0,5242 0,5812

Фиг. 1.3.9.1. БДС и КЕП на електроенергия в отрасъл „Храни, напитки и тютюневи
изделия“

Фиг. 1.3.9.2. Електроенергийна интензивност в отрасъл „Храни, напитки и
тютюневи изделия“,кВтч/лв.
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Табл. 1.3.10. Електроенергийна интензивност в отрасъл „Текстил, кожи и облекло“
Години 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
КЕП ел., ГВтч. 547 384 395 372 384 361 372 372
БДС, млн. лв./цени 2010г./ 1138,2 1288 1203,5 1390,2 1420,6 1286,2 1285,3 1091,7
Електроенергийна
интензивност, кВтч/лв. 0,4806 0,2981 0,3282 0,2676 0,2703 0,2807 0,2894 0,3407

Фиг. 1.3.10.1. БДС и КЕП на електроенергия в отрасъл „Текстил ,кожи и облекло“

Фиг. 1.3.10.2 Електроенергийна интензивност в отрасъл „Текстил, кожи и облекло“,
кВтч/лв.

Табл. 1.3.11.  Електроенергийна интензивност в отрасъл „Дървен материал и
изделия от него/без мебели/“
Години 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
КЕП ел., ГВтч. 198 174 186 186 174 198 209 209
БДС, млн. лв./цени 2010г./ 201,8 193,3 184,5 198,4 197,3 180,1 223,6 264
Интензивност, кВтч/лв. 0,9812 0,9001 1,0081 0,9375 0,8819 1,0994 0,9347 0,7917
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Фиг. 1.3.11.1. БДС и КЕП на електроенергия в отрасъл „Дървен материал и изделия
от него/без мебели/“

Фиг. 1.3.10.2. Електроенергийна интензивност в отрасъл „Дървен материал и
изделия от него/без мебели/“, кВтч/лв

Табл. 1.3.11. Електроенергийната интензивност в отрасъл „Целулозно-хартиена и
полиграфическа промишленост“

Години 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
КЕП ел., ГВтч. 395 326 349 361 395 407 407 407
БДС, млн. лв./цени 2010г./ 391,1 397,7 399,3 438,8 434,4 424,5 395,2 392,3
Интензивност, кВтч/лв. 1,01 0,8197 0,874 0,8227 0,9093 0,9588 1,0298 1,0375

Фиг. 1.3.11.1.  БДС и КЕП на електроенергия в отрасъл „Целулозно-хартиена и
полиграфическа промишленост“
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Фиг. 1.3.11.2. Електроенергийна интензивност в отрасъл „Целулозно-хартиена и
полиграфическа промишленост“, кВтч/лв.

Табл. 1.3.12. Електроенергийна интензивност в отрасъл „Машини и друга метална
промишленост“
Години 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
КЕП ел., ГВтч. 895 744 919 896 907 896 942 942
БДС, млн. лв./цени
2010г./ 2737,8 1799,2 1878,6 2040,9 2161,1 2142,1 2402,5 2256,4
Интензивност, кВтч/лв. 0,3269 0,4135 0,4892 0,439 0,4197 0,4183 0,3921 0,4175

Фиг. 1.3.12.1.  БДС и КЕП на електроенергия в отрасъл „Машини и друга  метална
промишленост“

Фиг. 1.3.12.2. Електроенергийна интензивност в отрасъл „Машини и друга метална
промишленост“, кВтч/лв
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Табл. 1.3.13.  Електроенергийна интензивност в отрасъл „Промишленост за
превозни средства“
Години 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
КЕП ел., ГВтч. 195 116 105 105 105 105 116 116
БДС, млн. лв./цени 2010г./ 388,7 291,2 344,2 285,2 277,2 274,4 340 357
Интензивност, кВтч/лв. 0,5017 0,3983 0,305 0,3682 0,3788 0,3826 0,3412 0,3249

Фиг. 1.3.13.1 БДС и КЕП на електроенергия в отрасъл „Промишленост за превозни
средства“

Фиг. 1.3.13.2. Електроенергийна интензивност в отрасъл „Промишленост за
превозни средства“,кВтч/лв.

Табл. 1.3.14.  Електроенергийна интензивност в отрасъл „Други неквалифицирани
промишлености“

Години 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
КЕП ел., ГВтч. 523 407 477 512 512 558 593 593
БДС, млн. лв./цени
2010г./ 2971,8 2925,9 2944 2983,6 2808,2 3185,2 2876,5 2850,3
Интензивност, кВтч/лв. 0,176 0,1391 0,162 0,1716 0,1823 0,1752 0,2061 0,2081
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Фиг. 1.3.14.1. БДС и КЕП на електроенергия в отрасъл “Други неквалифицирани
промишлености“

Фиг. 1.3.14.2. Електроенергийна интензивност в отрасъл „Други неквалифицирани
промишлености“,кВтч/лв

Табл. 1.3.15. Електроенергийна интензивност в отрасъл „Услуги“
Години 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
КЕП ел., ГВтч. 7804 7676 8315 8618 8443 8234 8071 8385
БДС, млн. лв./цени 2010г./ 39222,3 39645,4 42050,5 42925,3 42933,6 42695,1 43152,4 44612,7
Интензивност, кВтч/лв. 0,199 0,1936 0,1977 0,2008 0,1966 0,1928 0,187 0,188

Фиг. 1.3.15.1.  БДС и КЕП на електроенергия в отрасъл “Услуги“
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Фиг. 1.3.15.2. Електроенергийна интензивност в отрасъл „Услуги“,кВтч/лв

Табл. 1.3.16. Електроенергийна интензивност в отрасъл „Строителство“
Години 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

КЕП ел., ГВтч. 407 372 302 360 291 302 256 256

БДС, млн. лв./цени
2010г./ 5,348.3 5,677.8 4,653.2 4,494.1 4,225.5 4,281.8 4,148.3 4,262.6

Интензивност, кВтч/лв. 0,076 0,0655 0,0649 0,0801 0,0689 0,0705 0,0617 0,060
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2. Прогнозиране на електропотребностите на България по сектори
и сценарии до 2040 г.

Определители (драйвери) и информация за прогнозиране на
електропотребностите

Прогнозирането на електропотребностите е в съответствие с утвърдената от
възложителя методология „отдолу-нагоре“ (по осемнадесет енергоносителя и за
страната) и е изпълнено в два етапа: ретроанализи и собствено прогнозиране.

Ретроанализите за периода 2008-2015 г. са представени в три части: 1) Секторно
електропотребление-динамика и мащаби и крайно електропотребление за България; 2)
Изследван е, за първи път у нас,  дела на електроенергията в енергопотреблението
(електрицифицираност) по сектори  и за страната т.к. енергийният ефект от мероприятия
за енергийна ефективност обикновено е оценяван само в  енергопотребности;  3)
електроенергийна интензивност по сектори и за страната. (За ограничаване на обема на
отчета всички изследвания и графики на ретроанализи са дадени в приложение.)

Прогнозирането на електропотребностите е изследователски процес, основан на
управлението на модела на енергопотребностите. В качеството на такъв модел се
използва модела МЕDЕЕ  (Модел за Еволюцията на Потребностите от Енергия) през
последните десетилетия в повече от 70 страни в света, включително в България от 1980
до 2005 г. в система от модели икономика-енергопотребности-оптимизационен модел на
енергоснабдяването. Стандартният модел МЕDЕЕ определя енергопотребности по
четиринадесет енергоносителя. В отличие от този модел в Проекта се използва негова
версия с две особености: 1. По степен на дезагрегация-стандартният МЕDЕЕ определя
енергопотребностите по процеси на енергопотребителната система, а в настоящия
Проект-по осемнадесет сектора.  2. В съответствие с спецификата на Проекта моделът
определя само потребностите от електроенергия.

Моделът МЕDЕЕ се управлява от определители (драйвери).  Под определител се
разбира всеки управляван или неуправляван фактор, водещ до изменение на
електропотребностите на даден сектор или за страната като цяло. Определители
(драйвери) в Проекта са:

 Целите, методологическия подход и отраслевата динамика на
икономическия модел на Проекта: население, БВП, доход на домакинство и добавени
стойности за всеки от секторите и сценариите на Проекта (обща матрица, включително и
стъпките на прогнозирането с 126 показателя).

 Национална програма за климат и чиста енергия в две измерения: „Трети
национален план за действие по изменение на климата за периода  2013-2020г.“ и „Закон за
чистотата на атмосферния въздух“. Националният план обхваща  една от най-мащабните
и комплексни цели за развитие в България. Стойността на разходите за предвидените
мерки по сектори се оценява на 10,575 млрд., което съставя над 4,9 % от БВП  за периода
2013-2020 г.. Съпоставяни към общо количество на парникови газове, тези разходи
означават средна цeна на тон CO2 екв. от порядъка на 236 лв.

Целите и мероприятията по изменение на климата и чистата енергия се
трансформират в драйвери по сектори на Проекта чрез политика на енергийна
ефективност, газоснабдяване и газификация на страната, програма за биомаса в
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развитието на енергетиката и  чрез редица приоритетни оси  на общинско ниво, указани
в Проекта.

 Националната програма за енергийна ефективност има ключова роля в
енергийното, икономическо и екологично развитие на страната.  Националните цели за
периода 2014-2020 г. за повишаване на енергийната ефективност в крайното потребление
е 716 т.н.е/год., за първична енергия 1 590 т.н.е/год. и в производството, пренос и
разпределение на енергия - 169 т.н.е/год. Анализите на Министерство на енергетиката
показват, че предимно в индустрията и транспорта, тези цели засега се изпълняват в
обем на 40 %. В съответствие с Предложението на Европейската комисия [1] страните
членки следва да повишат до 30 % енергийната си ефективност към 2030 г.. При
песимистичния сценарии за развитие до 2030 г. се предлага продължаване на политиката
в областта на енергийната ефективност при съществуващите сега механизми и техните
резултати.  За референтния сценарии до 2030 г. се предлагат действия в областта на
енергийната ефективност в съответствие с механизмите на ЕК и предложенията на
Министерството на енергетиката за подобряване на тяхната ефективност. За
оптимистичния сценарии за периода до 2030 г. се предлагат механизмите на ЕК,
съчетани с национална програма за повишаване на енергийната ефективност за
основните технологии в промишлеността, домакинствата, сектор „Услуги“ и транспорта
по модела, разработен от Националната агенция за енергийна ефективност към
Министерския съвет на България през 1998 г [46].

 Национална програма за битова газификация. Тази  програма, разработена
от Института за енергиен мениджмънт по обществена поръчка от Министерството на
енергетиката и утвърдена от Министерството на енергетиката има значителни ресурсни,
икономически и социални измерения, включително спестяване на енергийни мощности
1 400 МВт,  подробно представени в [35] и проблемна област 1.4.3 в „Оптимизация на
енергийния баланс “ на Проекта. Нейната значимост за повишаване на битовата
газификация от 2% до 30% в България  е ориентирана за периода 2020-2030 г.в
референтния сценарии. В оптимистичния сценарии е предвидено битовата газификация
да продължи и  до 2040 г. за достигане на обхват на около 50 % от населението, какъвто
е показателят за всички европейски страни понастоящем.

 Програма „Биомасата в националното енергийно развитие“. Тази програма,
ориентирана към енергийно развитие в съответствие с реалностите на световната
енергетика, цели използването на иновационни технологии за  национални енергийни
ресурси с значителни енергийни и екологични измерения, включително повишаване
качеството на въздуха в България. Програмата измества масовото използване на
електроенергията за отопление в обем на 1 000 МВт за период 2020-2030 г. В
референтния сценарии се предполага тя да обхване периода 2020-2030 г.; в
оптимистичния сценарии да продължи до 2040 г., като обхване и „Интегрирано
управление на местни енергийни ресурси и качество на въздуха“, предложено в
проблемна област 1.4.3 „Оптимизация на енергийния баланс “.

 Програма на Министерството на транспорта, утвърдена през 2017г. за
перспективите на използването на алтернативни източници в транспортната система до
2030 г..  Този драйвер [47], има най-значително влияние в сектор „Транспорт“, сектор
„Услуги“ и частично в  индустрията.
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 Референтен сценарий 2016 г. за енергетика, транспорт и емисии на
парникови газове и тенденции до 2050 г. на Европейската комисия [26]. Този сценарий,
синтезиращ знания, директиви и технологични политики във всички области на
икономическо, екологично и енергийно развитие е сред основните драйвери за развитие;
сравняване на динамиката на електроенергийната интензивност на България по всеки от
сценариите за развитие с тази на страните от ЕС .

 ENERDATA, ODYSSEE, MURE [48]. Международни бази данни,
моделиране на енергопотребности, секторни енергийни политики на страните на Европа.
https://www.enerdata.net/

 International Energy Outlook 2016 [49]. Световни и регионални енергийни
пазари на горива и енергия, перспективни енергопотребности и технологии.
http://www.odyssee-mure.eu/
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Трите сценария на крайно потребление на електроенергия в страната са насочени
към съвместяване на интересите на България с провежданата политика на ЕС към
енергийна сигурност, устойчиво развитие, конкурентоспособност в пазара на Европа и
повишаване на енергийната ефективност в индустрията, както и промяна на
електроотоплението  в сектор“ Домакинства“ към природен газ, което намалява
необходимостта от поддържане на мощности за покриване на високите зимни товари за
отопление на населението.
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2.1. Песимистичен сценарий

Песимистичният сценарий се характеризира с най-голямо намаление на
населението, най-нисък прираст на брутната добавена стойност по отрасли, пестеливи
мерки по отношение на електроенергийната ефективност, „Програма за енергийна
ефективност 2014–2020“, най-бавно навлизане на газификацията в домакинствата,
забавена конкурентоспособност на бизнеса на пазарите в Европа, поради все още
високата електроемкост на произвежданите стоки.

Броят на населението намалява от 7 142 хил. жители през 2015 г. до 6 815 хил.
жители през 2040 г.  Очакваният спад за броят на жителите за този сценарий е 4,58% за
периода, поради по-високия коефициент на смъртност на населението /на 1000/-12
спрямо коефициента на раждаемост /на 1000/-10,5 в края на периода.

При този сценарий нарастването на общата БДС в млн. евро за  периода 2015 –
2040 г. е над 2 пъти. Наблюдават се следните изменения по сектори: БДС в сектор
„Индустрия“ се увеличава около 1,9 пъти; БДС в сектор „Транспорт“ нараства 3,2 пъти;
БДС в сектор „Селско стопанство“ се увеличава 1,4 пъти; БДС в сектор „Строителство“
нараства с 2,1 пъти;  БДС в сектор „Услуги“ се увеличава над 2 пъти.
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Табл. 2.1.1 Брутна добавена стойност по сектори, млн.EU

Години 2015 2020 2025 2030 2035 2040

БДС- Общо, млн.EU Песимистичен
сценарий 39,137 44,994 53,174 61,355 71,070 80,273

БДС Индустрия 8,600 10,226 12,000 13,294 14,316 16,361

Черна металургия и цветна металургия 311 358 460 511 562 665

Химическа 658 665 665 716 818 920

Неметални минерални продукти 400 511 613 665 767 818

Рудодобивна 964 1,146 1,261 1,386 1,524 1,677

Хранително-вкусова, тютюни 1,155 1,329 1,483 1,636 1,841 2,045

Текстил, кожи и облекло 714 849 951 1,047 1,150 1,278

Дървен материал и изделия от него 132 157 173 191 210 230

Целулозно хартиена и полиграфическа 255 304 334 368 406 447

Машини и други метални 1,463 1,740 1,914 2,105 2,321 2,551

Превозни средства 282 335 371 407 450 496

Други 2,266 2,831 3,775 4,262 4,267 5,233

БДС Транспорт 1,619 1,908 2,557 3,579 4,602 5,113

БДС Селско стопанство 1,873 2,045 2,556 2,556 2,556 2,556

БДС Строителство 1,699 2,045 2,316 2,556 3,579 3,579

БДС Услуги 25,346 28,770 33,745 39,370 46,016 52,663

Индивидуално потребление на
домакинствата

28,034 31,700 35,790 40,392 44,994 50,618
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Табл. 2.1.2 Крайно потребление на електроенергия

Потребление на електроенергия в: 2015 2020 2025 2030 2035 2040
●Услуги, ГВтч 8 385 9 020 10 635 11 500 12 800 14 450
●Услуги, хил.т.н.е. 721 775 914 989 1 101 1 242
●Индустрия , ГВтч 8 687 8 280 7 900 7 540 7 100 6 700
●Индустрия , хил.т.н.е. 747 712 679 648 614 576
●Домакинства, ГВтч 10 641 10 100 9 500 9 300 9 000 8 800
●Домакинства, хил.т.н.е. 915 868 817 799 774 757
●Селско стопанство, ГВтч 221 240 300 300 300 300
●Селско стопанство, хил.т.н.е. 19 21 26 26 26 26
●Строителство, ГВтч 256 255 260 290 400 400
●Строителство, хил.т.н.е. 22 22 22 25 34 34
●Транспорт, ГВтч 326 405 405 570 600 670
●Транспорт, хил.т.н.е. 28 35 35 49 52 58
КЕП Общо, ГВтч 28 516 28 300 29 000 29 500 30 200 31 320
КЕП Общо, хил.т.н.е. 2 452 2 433 2 493 2 536 2 597 2 693

Фиг. 2.1.2 Крайно потребление на електроенергия, хил. т. н. е.
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Табл. 2.1. 3 Електроенергийна интензивност за периода 2015-2040г.

2015 2020 2025 2030 2035 2040
●Услуги , кВтч/лв. 0,1691 0,1603 0,144 0,1493 0,1422 0,1403
●Услуги, т.н.е./млн.евро 28,446 26,938 27,0855 25,121 23,926 23,584
●Индустрия  , кВтч/лв. 0,5164 0,414 0,3366 0,29 0,2536 0,2094
●Индустрия , т.н.е./млн.евро 86,86 69,626 56,583 48,744 42,889 35,206
●Домакинства , кВтч/лв. 0,1941 0,1629 0,1357 0,1177 0,1023 0,0889
●Домакинства, т.н.е./млн.евро 32,639 27,382 22,828 19,781 17,202 14,955
●Селско стопанство , кВтч/лв. 0,0603 0,0602 0,06 0,06 0,06 0,06
●Селско стопанство, т.н.е./млн.евро 10,144 10,269 10,172 10,172 10,172 10,172
●Строителство , кВтч/лв. 0,077 0,064 0,057 0,058 0,057 0,057
●Строителство, т.н.е./млн.евро 12,949 10,709 9,628 9,781 9,4999 9,4999
●Транспорт , кВтч/лв. 0,1029 0,1085 0,081 0,0814 0,067 0,067
●Транспорт, т.н.е./млн.евро 17,295 18,344 13,688 13,691 11,299 11,344
КЕП Общо , кВтч/лв. 0,3725 0,3216 0,2788 0,2458 0,2173 0,1995
КЕП Общо, т.н.е./млн.евро 61,962 54,073 46,884 41,333 36,541 33,548

Фиг. 2.1.3 Електроенергийна интензивност за периода 2015-2040 г., т. н. е./ млн.евро

В изменението  на крайното потребление на електроенергия  по сектори в
Песимистичния сценарий  се очакват следните особености за прогнозния период 2015 –
2040г:

В периода 2008-2015 г. в сектор „Индустрия“ спадът на електропотреблението е
13,5 %, чиято тенденция продължава и в бъдещия период до 2040 г. в размер на 23 %,
като средногодишния спад е 0,9 %, което е свързано с прилагане на мерки за
електроенергийна ефективност в сектора, изискващи влагането на неголеми инвестиции
за преструктуриране на подсекторите.

В сектор „Транспорт“ ръстът на електропотреблението е над 2 пъти до 2040г. в
размер на 58 хил.т.н.е,  като средногодишния ръст е 4,3%, свързан с ограничените
възможности за осигуряване на необходимите инвестиции.
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В сектор „Селско стопанство“ увеличението на електроенергията за периода 2015
- 2040г. е 36,8 % или средногодишно 1,5 %. Очакваният ръст на електропотреблението в
перспектива до 2040 г. се дължи на създаването на модерни частни земеделски
стопанства и животновъдни ферми. Това е основната предпоставка за изграждането на
ефективен и конкурентоспособен сектор и участие на българските стоки в Европейския
пазар.

Крайното потребление на електроенергия в сектор „Строителство“ нараства с 56%
за периода 2015 –2040г., което е свързано с нарасналия туристически интерес към
България, изискващо изграждането на нови хотели, ресторанти  и други свързани обекти.

В сектор „Услуги“ увеличението на електроенергията за периода 2015 -2040г. е
72,2 % или средногодишно 2,9 %. Липсата на достатъчни финансови средства за по-
бързо саниране на общинските и обществени сгради, тяхното поетапно или частично
обновяване предопределят този ръст на електропотреблението в бъдеще.

В сектор „Домакинства“ намалението на потребената електроенергията за
периода 2015-2040 г. е с 17,3 % или средногодишно с 0,7 %. КЕП на електроенергия в
сектора намалява, повлияно от прогнозата за спад на броя на жителите в страната,
използването на по-ниско интензивни електроуреди, и не на последно място на
влиянието на очакваното изменение на цените на електроенергията. Повишаването на
цените на електроенергията е свързано с намаляване на консумацията й.

Нарастването на КЕП на електроенергия за „Песимистичния сценарий“  е 9,8% за
прогнозния период или 0,4% средногодишно, което съответства и на предвижданията, че
няма индикации за сериозни изменения в технологиите при този сценарий. Бизнесът
поддържа темпото на намаление на електроенергията, но без това да се отразява
съществено на конкурентоспособността на българските стоки.
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2.2. Референтен сценарий

В сценария до 2020 г. не се очакват изменения на електропотреблението в
сравнение с песимистичния сценарий. В периода 2030 –2040 г. се засилва влиянието на
мерките за енергийна ефективност, свързано с „Предложението за регламент на
Европейския Парламент и на Съвета, относно управлението на ЕС“ [1]. Поставена е
индикативна цел на ЕС за национален принос в сферата на енергийната ефективност за
постигане 30% през 2030г. Повишаването на ефективността на предприятията и
развитието на благоприятна бизнес среда е свързано с постигане на основната цел,
намаляване на електроинтензивността в сектора и диверсификация на енергийните
източници, преструктуриране за достигане на устойчив икономически растеж, по-висок
ръст на БДС за сектора, постигнат с производство на стоки с по-ниска електроемкост.

Референтният сценарий се характеризира с по-малък спад на населението и
относително по-висок  прираст на брутната добавена стойност по отрасли. При този
сценарий нарастването на общата БДС в млн. евро за  периода 2015 – 2040 г. е 2,4 пъти.
Наблюдават се следните изменения по сектори: БДС в сектор „Индустрия“ се увеличава
около 2,1 пъти; БДС в сектор „Транспорт“ нараства 2,84 пъти; БДС в сектор „Селско
стопанство“ се увеличава 1,36 пъти; БДС в сектор „Строителство“ нараства с 2,1 пъти;
БДС в сектор „Услуги“ се увеличава 2.52% пъти;

Броят на населението намалява от 7 142 хил. жители през 2015 г. до 7 102 хил.
жители през 2040 г.  Очакваният спад за броят на жителите за този сценарий е 0,56% за
периода, поради по-високия коефициент на смъртност на населението /на 1000/-12
спрямо коефициента на раждаемост /на 1000/-10,5 в края на периода.
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Табл. 2.2.1 Брутна добавена стойност, млн.EU

2015 2020 2025 2030 2035 2040

БДС- Общо, млн.евро 2015г., Референтен
сценарий 39,137 45,505 55,731 67,490 80,273 92,544

БДС Индустрия 8,600 10,737 12,015 14,316 15,339 17,895

Черна металургия и цветна металургия 311 358 460 562 613 716

Химическа 658 665 665 767 869 971

Неметални минерални продукти 400 5113 613 716 818 869

Рудодобивна 964 1,079 1,209 1,354 1,517 1,725

Хранително-вкусова, тютюни 1,155 1,329 1,534 1,738 1,994 2,250

Текстил, кожи и облекло 714 800 896 1,003 1,111 1,245

Дървен материал и изделия от него 132 148 166 186 208 233

Целулозно хартиена и полиграфическа 255 286 321 359 402 450

Машини и други метални 1,463 1,632 1,828 2,048 2,293 2,568

Превозни средства 282 316 354 396 442 495

Други 2,266 3,613 3,970 5,186 5,069 6,398

БДС Транспорт 1,619 1,534 2,556 3,068 4,602 4,602

БДС Селско стопанство 1,873 2,045 2,556 2,556 2,556 2,556

БДС Строителство 1,699 2,045 2,301 2,556 3,579 3,579

БДС Услуги 25,346 29,144 36,302 44,994 54,197 63,911

Доходи Домакинства 28,034 31,700 35,790 40,392 44,994 50,618
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Табл. 2.2.2 Крайно потребление на електроенергия

Потребление на електроенергия в: 2015 2020 2025 2030 2035 2040
●Услуги, ГВтч 8 385 9 640 10 950 12 700 14 500 16 260
●Услуги, хил.т.н.е. 721 829 941 1092 1247 1398
●Индустрия ,ГВтч 8 687 8 250 8 050 7 800 6 980 6 700
●Индустрия ,хил.т.н.е. 747 709 692 671 600 576
●Домакинства, ГВтч 10 641 9 877 9 230 8 640 8 180 7 810
●Домакинства,хил.т.н.е. 915 849 794 743 703 671
●Селско стопанство, ГВТЧ 221 240 300 300 300 300
●Селско стопанство, хил.т.н.е. 19 21 26 26 26 26
●Строителство, ГВтч 256 203 230 250 300 300
●Строителство, хил.т.н.е. 22 17 20 21 26 26
●Транспорт, ГВтч 326 360 400 450 500 500
●Транспорт, хил.т.н.е. 28 31 34 39 43 43
КЕП Общо, ГВтч 28 516 28 570 29 160 30 140 30 760 31 870
КЕП Общо,хил.т.н.е. 2452 2456 2507 2592 2645 2740

Фиг. 2.2.2 Крайно електропотребление, хил. т.н.е.
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Табл. 2.2.3 Електроенергийна интензивност за периода 2015-2040 г.

2015 2020 2025 2030 2035 2040
●Услуги, кВтч/лв. 0,1691 0,1691 0,1542 0,1443 0,1368 0,1301

●Услуги, т.н.е./млн.евро 28,446 28,445 25,921 24,27 23,0086 21,796

●Индустрия , кВтч/лв. 0,5164 0,3928 0,3425 0,2786 0,2327 0,1914

●Индустрия ,т.н.е./млн.евро 86,86 66,033 57,595 46,871 39,116 32,188

●Домакинства, кВтч/лв. 0,1941 0,1593 0,1318 0,1094 0,0929 0,0789

●Домакинства, т.н.е./млн.евро 32,639 26,782 20,5085 18,395 15,624 13,2561

●Селско стопанство, кВтч/лв. 0,0603 0,0602 0,0602 0,0602 0,0602 0,0602

●Селско стопанство,т.н.е./млн.евро 10,144 10,269 10,172 10,172 10,172 10,172

●Строителство, кВтч/лв. 0,077 0,0507 0,0511 0,05 0,0428 0,0428

●Строителство, т.н.е./млн.евро 12,949 8,313 8,692 8,216 7,208 7,208

●Транспорт, кВтч/лв. 0,1029 0,12 0,08 0,075 0,055 0,061

●Транспорт,т.н.е./млн.евро 17,295 20,143 13,456 12,812 9,344 9,344

КЕП Общо, кВтч/лв. 0,3725 0,321 0,2675 0,2283 0,1959 0,1761

КЕП Общо, т.н.е./млн.евро 61,962 53,972 44,984 16,74 32,9501 29,608

Фиг.2.2.3 Електроенергийна интензивност, т. н. е./млн. евро

В изменението  на крайното потребление на електроенергия  по сектори се
очакват следните особености за прогнозния период 2015 – 2040г:

В сектор „Индустрия“ в периода до 2020 г. не се очакват изменения на
електропотреблението в сравнение с песимистичния сценарий. В периода 2030 –2040 г.
се засилва влиянието на мерките за енергийна ефективност, свързано с „Предложението
за регламент на Европейския Парламент и на Съвета, относно управлението на ЕС“.
Поставена е индикативна цел на ЕС за национален принос в сферата на енергийната
ефективност за постигане 30% през 2030 г. Повишаването на ефективността на
предприятията и развитието на благоприятна бизнес среда е свързано с постигане на
основната цел, намаляване на електроинтензивността в сектора и диверсификация на
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енергийните източници, преструктуриране за достигане на устойчив икономически
растеж. По-висок ръст на БДС за сектора, постигната с производството на стоки с по-
ниска електроемкост.

В сектор „Транспорт“ увеличението на електроенергията за периода 2015 - 2040г.
е 53,6 % в размер на 43 хил.т.н.е или средногодишно 2,1 %.

В сектор „Селско стопанство“ увеличението на електроенергията за периода 2015-
2040г. е 36,8 % или средногодишно 1,5 %.

Потреблението на електроенергия в сектор „Строителство“  нараства с 17%,
поради изграждането на сгради с „нулево“ потребление на електроенергия, въвеждане на
по-широко използване на възобновяеми енергийни източници в строителството, особено
в по-малките градове и в селския туризъм.

В сектор „Услуги“ увеличението на електроенергията за периода 2015-2040г. е
93,9 % или средногодишно 3,8 %.

В сектор „Домакинства“ намалението на електроенергията за периода 2015-2040
г. е 26,7 % или средногодишно-1,1%. В този сценарий е заложена частична газификация
на населението, започваща от 2020 г. и продължаваща до края на периода. В този
сценарий е заложена частична газификация на населението, започваща от 2020г. и
продължаваща до края на периода.

Нарастването на КЕП на електроенергия в „Референтния“ сценарий е около 12%
или 0,5% средногодишно, което съответства на предвижданията, че съвместно със спада
на населението и предвижданата частична газификация, се променя структурата на
гориво-енергийния баланс на страната и се намалява  степента му  на
електрифицираност. Сценарият се доближава  до оценката за крайно потребление на
електроенергия в 2040г. на „Референтния сценарий“ –2817 хил.т.н.е., на EU [26].
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2.3. Оптимистичен сценарий

Оптимистичният сценарий се характеризира с най-нисък спад на населението,
относително най-висок  прираст на брутната добавена стойност по отрасли, продължение
на мерките за електроенергийната ефективност по отрасли в периода след 2020г.,
„Програма за енергийна ефективност 2014–2020“, засилено навлизане на газификацията
на домакинствата в страната след 2020 г., намаляване на ръста на изкопаеми горива и
използване на възобновяемите енергийни източници.

Оптимистичният сценарий отговаря максимално на изискванията на ЕС за
промяна в структурата на електроенергийното потребление по сектори, свързано с
газификация на домакинствата и приближаването ни до рационално използване на
вносните енергийни ресурси. Промяната в структурата на електропотребление по
сектори предоставя възможност за конкурентоспособност и просперитет в България.

При този сценарий нарастването на общата БДС в млн. евро за  периода 2015 –
2040 г. е 3 пъти. Наблюдават се следните изменения по сектори: БДС в сектор
„Индустрия“ се увеличава около 2,2 пъти; БДС в сектор „Транспорт“ нараства 3,88 пъти;
БДС в сектор „Селско стопанство“  се увеличава 1,42 пъти; БДС в сектор „Строителство“
нараства с 3 пъти; БДС в сектор „Услуги“ се увеличава 3,28% пъти;

Броят на населението намалява от 7 142 хил. жители през 2015 г. до 7 471 хил.
жители през 2040 г.  Очакваният спад за броят на жителите за този сценарий е 4,6% за
периода.
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Табл. 2.3.1 Брутна добавена стойност, млн.EU

Години 2015 2020 2025 2030 2035 2040

БДС- Общо, млн.евро

Оптимистичен сценарий 39,137 46,527 61,355 80,630 98,168 116,063

БДС Индустрия 8,600 10,737 12,782 14,827 16,361 18,918

Черна металургия и цветна металургия 311 409 511 613 716 767

Химическа 658 665 716 869 971 1,125

Неметални минерални продукти 400 511,0 665 767 869 1,022

Рудодобивна 964 1 ,099 1 ,253 1,428 1,628 1,856

Хранително-вкусова, тютюни 1,155 1, 329 1,636 1,943 2,198 2,505

Текстил, кожи и облекло 714 814 928 1,058 1,206 1,375

Дървен материал и изделия от него 132 151 172 196 223 255

Целулозно хартиена и полиграфическа 255 291 332 405 462 527

Машини и други метални 1,463 1 668 1,902 2,225 2,536 2,891

Превозни средства 282 322 366 417 475 514

Други 2,266 3,478 4,301 4,906 5,077 6,081

БДС Транспорт 1,619 1,943 3,017 4,193 5,215 6,289

БДС Селско стопанство 1,873 1,994 2,300 2,403 2,556 2,659

БДС Строителство 1,699 2,045 2,556 3,579 4,602 5,113

БДС Услуги 25,346 29,808 40,700 55,628 69,434 83,085

Доходи Домакинства 28,034 31,700 35,790 40,392 44,994 50,618
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Табл. 2.3.2 Крайно потребление на електроенергия

Потребление на електроенергия
в: 2015 2020 2025 2030 2035 2040

●Услуги , ГВтч 8 385 9 985 11 195 13 840 15 200 17 200

●Услуги, хил.т.н.е. 721 859 963 1 190 1 307 1 479

●Индустрия  , ГВтч 8 687 8 250 8 150 8 000 7 900 7 800

●Индустрия, хил.т.н.е. 747 709 700 688 679 671

●Домакинства , ГВтч 10 641 10 140 9 460 8 690 7 780 6 920

●Домакинства, хил.т.н.е. 915 872 813 747 669 595

●Селско стопанство , ГВтч 221 215 200 210 250 260

●Селско стопанство , хил.т.н.е. 19 19 17 18 21 22

●Строителство , ГВтч 256 210 261 340 415 470

●Строителство , хил.т.н.е. 22 18 22 29 37 40

●Транспорт , ГВтч 326 400 450 500 550 600

●Транспорт , хил.т.н.е. 28 34 39 43 47 52

Общо КЕП , ГВтч 28 516 29 200 29 716 31 580 32 095 33 250
Общо КЕП , хил.т.н.е. 2 452 2 511 2 555 2 715 2 759 2 859

Фиг. 2.3.2 Крайно електропотребление , хил. т. н. е.
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Табл. 2.3.3 Електроенергийна интензивност за периода 2015-2040г. :

2015 2020 2025 2030 2035 2040
●Услуги, кВтч/лв 0,1691 0,1713 0,1406 0,1272 0,1119 0,1057
●Услуги, т.н.е./млн.евро 28,446 28,818 23,661 21,392 16,848 17,801
●Индустрия, кВтч/лв 0,5164 0,3928 0,326 0,2759 0,2469 0,2108
●Индустрия, т.н.е./млн.евро 86,86 66,033 54,764 46,402 41,501 35,469
●Домакинства, кВтч/лв 0,1941 0,1635 0,1351 0,11 0,088 0,0699
●Домакинства, т.н.е./млн.евро 32,639 27,508 22,716 18,494 14,869 11,755
●Селско стопанство, кВтч/лв 0,0603 0,0551 0,0444 0,0446 0,05 0,05
●Селско стопанство,
т.н.е./млн.евро 10,144 9,0271 7,391 7,491 8,216 8,274
●Строителство, кВтч/лв 0,077 0,0525 0,0522 0,0486 0,0461 0,047
●Строителство, т.н.е./млн.евро 12,949 8,802 8,607 8,103 7,823 7,823
●Транспорт, кВтч/лв 0,1029 0,1053 0,076 0,061 0,0539 0,0488
●Транспорт, т.н.е./млн.евро 17,295 17,499 12,927 10,255 9,0125 8,268
Общо КЕП, кВтч/лв 0,3725 0,3209 0,2476 0,2 0,1672 0,1465
Общо КЕП, т.н.е./млн.евро 61,962 53,969 41,643 33,672 28,105 24,633

Фиг.2.3.3 Електроенергийна интензивност, т. н. е. млн. евро

В изменението  на крайното потребление на електроенергия  по сектори се
очакват следните особености за прогнозния период 2015 – 2040 г:

В сектор „Индустрия“спадът на електропотреблението в сектора е около 10 %,
при средногодишен спад 0,4 %.

В сектор „Транспорт“ увеличението на електроенергията за периода е 85,7 % в
размер на 52 хил.т.н.е или средногодишно 3,4 %. Възможностите за подмяна на старите и
амортизирани вагони и коли на градския транспорт с нови и модерни, дефинира и по-
ниското потребление на електроенергия в сектора.
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В сектор „Селско стопанство“ увеличението на електроенергията е 15,8 % или
средногодишно 0,6 %.  Въвеждането на по – ниско електроинтензивни технологии  ще
доведе до по-нисък ръст на потреблението в сектора.

Потреблението на електроенергия в сектор „Строителство“ нараства с 84%.
В сектор „Услуги“ увеличението на електроенергията е 105,1 % или

средногодишно 4,2 %. Високият ръст на развитие на БДС за сектора предопределя в
известна степен и по-високия ръст на електропотребление в него.

В сектор „Домакинства“ намалението на електроенергията е с 35 % или
средногодишно -1,4%. КЕП на електроенергия в сектор „Домакинства“ се очаква да
намалее с около 35% за периода или средногодишно с –1,4%, повлияно от внедряването
на „Национална програма за повишаване на газоснабдяването и битова газификация на
страната, което води до очакван ефект при приложението й от порядъка на спестена
1400 МВт мощност. Позитивният ефект от осъществяването на широко навлизане на
природния газ и увеличаване на неговия дял в структурата на крайното потребление на
горива и енергия в битовия сектор е многостранен. Газификацията ще допринесе за
подобряване на енергийната ефективност, опазване на околната среда и намаляване на
вредните емисии. В „Оптимистичния сценарий“ е отчетено и бъдещо влияние на
Национална програма „Биомасата в националното енергийно развитие“.

Години 2015 2929 2025 2030 2035 2040
Население ,хил. жит. 7,141 7,065 7,075 7,168 7,311 7,471
Брой домакинства 2,976 2,944 3,011 3,116 3,179 3,248
Брой лица в домакинство 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3
Потребление на природен
газ в домакинство, хил. нм3

1,02 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

Нарастването на КЕП на електроенергия в „Оптимистичния сценарий“ е 16,6%,
което съответства на предвижданията за по–нисък спад на населението спрямо другите
сценарии,  продължение на мерките за електроенергийната ефективност по отрасли  след
2020 г.,  навлизане на газификацията в домакинствата на  страната,  намаляване на ръста
на използваните изкопаеми горива и използване на възобновяемите енергийни
източници в секторите на икономиката.
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2.4. Обобщени прогнозни  резултати по сектори  и сценарии
Сектор „Индустрия“

В ретроспективния период 2008-2010 г. електропотреблението в сектор
„Индустрия“ рязко намалява с 21%, поради затваряне на металургичния комбинат
„Кремиковци“, както и на някои заводи в химическата и други промишлености.
Периодът 2010–2015г. е свързан със стабилизиране на  дейностите на индустриалния
сектор, което се отразява в ръст на потреблението на електроенергия около 10%.
Настъпва преориентация от електроинтензивните производства в индустрията към
развитие на дейности с ниска електроенергийна интензивност, както и прилагане на
мерки за енергийна ефективност, с оглед повишаване на конкурентоспособността.
Преструктурирането в индустриалния сектор и прехода към ниско електроинтензивни
производства представлява сложна задача с много измерения и неопределености,
свързано с търсенето на нови ниши на икономиката ни в Европейските пазари.

Техническият потенциал за повишаване на електроенергийната ефективност
отразява възможностите на индустрията да внедрява разполагаеми и технически
приложими мерки. Изменението на електропотреблението в сектор „Индустрия“ варира
в границите от 576 хил.т.н.е. до 671 хил.т.н.е. в края на периода –2040 г.

Табл. 1 Електропотребности в сектор „Индустрия“ по сценарии, хил.т.н.е.

Години 2008 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Песимистичен 863 683 747 712 679 648 614 576
Референтен 863 683 747 709 692 671 600 576
Оптимистичен 863 683 747 709 700 688 679 671

Фиг. 1 Електропотребности в сектор „Индустрия“ по сценарии, хил.т.н.е.

Табл.2 Прираст на електропотребностите в сектора по сценарии, %

Години 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Песимистичен -20,9 9,4 -4,7 -4,6 -4,6 -5,3 -6,2
Референтен -20,9 9,4 -5,1 -2,4 -3 -10,6 -4
Оптимистичен -20,9 9,4 -5,1 -1,3 -1,7 -1,3 -1,2
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Сектор „Транспорт“
Електропотреблението в сектора включващо електроенергията в Ж.П. транспорта,

трамваите, тролеите и метрото в София и е много ниско - от порядъка на 1,1% от
крайното електропотребление на страната през 2015 г. Потреблението на електроенергия
в сектора намалява с около 17% за периода 2008 – 2010 г., след което се наблюдава ръст
от 12% до 2015 г. Електропотреблението в сектор „Транспорт “ варира от 43 хил.т.н.е. до
58 хил.т.н.е. в края на периода 2040 г., което е свързано с необходимостта от  цялостна
електрификация на железопътния транспорт, разширяване на мрежата на метрото в град
„София“. Според „Доклад на поделение ЖПС на ДПНЮКИ“ общата разгъната дължина
на ж.п. линиите в страната през 2015г. е 6 475 km – 100%: Единични ж.п. линии – 2 906
km – 45%; двойни ж.п. линии, 1 976 km – 30,5%; теснопътни ж.п. линии, 125 km – 1,9%;
гарови коловози, 1 467 km – 22,7%. Общата дължина на електрифицираните Ж.П. линии
е 4 712 km (около 73%) в т.ч. единични и двойни линии и гарови коловози. При анализ на
Ж.П. инфраструктурата се установява недостатъчна интеграция на националната ж.п.
мрежа в европейската Ж.П. система, както и необходимост от привеждане на
техническите характеристики на основните направления в съответствие с изискванията
на чл. 39 на Регламент (ЕС) №1315/2013 г. Наложителна е промяна в ж.п. транспорта
чрез въвеждане на интелигентни транспортни системи (ИТС). Нито една от известните
системи в Ж.П. транспорта у нас не може да се отнесе към ИТС.

Табл. 1 Електропотребности в сектор „Транспорт“ по сценарии, хил.т.н.е.
Години 2008 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Песимистичен 30 25 28 35 35 49 52 58

Референтен 30 25 28 31 34 39 43 43

Оптимистичен 30 25 28 34 39 43 47 52

Фиг. 1 Електропотребности в сектор „Транспорт“ по сценарии, хил.т.н.е.
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Табл. 2 Прираст на електропотреблението в сектора па сценарии, %

Години 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Песимистичен -16,7 12 25 1 40 6,1 11,5
Референтен -16,7 12 10,7 9,7 14,7 10,2 1
Оптимистичен -16,7 12 21,4 14,7 10,2 9,3 10,6

Сектор „Селско стопанство“
Електропотреблението в сектора е ниско, като изменението за периода 2008 –2010

г. е спад около 21%. В периода 2010 –2015 г. потреблението на електроенергия в сектора
остава на нивото на 2010 г. Ниското електропотребление в сектора за периода до 2015 г.
се дължи в значима степен на раздробяването на земята, премахване на кооперативните
стопанства, унищожаване в голяма степен на материално-техническата база на отрасъла
и най-вече обезлюдяването на селата.

Електропотреблението в сектор „Селско стопанство“ варират за отделните
сценарии от 22 до 26 хил.т.н.е. в края на периода 2040 г.

Табл. 1 Електропотребности  в сектор „Селско стопанство“ по сценарии, хил.т.н.е.
Години 2008 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Песимистичен 24 19 19 21 26 26 26 26
Референтен 24 19 19 21 26 26 26 26
Оптимистичен 24 19 19 19 17 18 21 22

Фиг. 1 Електропотребности  в сектор „Селско стопанство“ по сценарии, хил.т.н.е.

Табл.2 Прираст на електропотреблението в сектора по сценарии, %

Години 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Песимистичен -20,8 1 10,5 23,8 1 1 1
Референтен -20,8 1 10,5 23,8 1 1 1
Оптимистичен -20,8 1 1 -10,5 5,9 16,7 4,8
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Сектор „Услуги“
Електропотреблението в сектор “Услуги“ в периода 2008 – 2010 г. нараства с 7,6

% поради интензивното развитие на сектора. Тази тенденция на ръст продължава до 2015
г., като прираста е  относително по-нисък 3,6. Значимо влияние за нарастване на
потреблението на електроенергия в сектора оказват бързото навлизане на климатиците в
държавните и общински сгради, като алтернатива за охлаждане и отопление.
Електропотреблението по сценарии в сектора варира от 1242 до 1479 хил.т.н.е. в края на
периода 2040 г.

Табл. 1 Електропотребности в сектор „Услуги“ по сценарии, хил.т.н.е.
Години 2008 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Песимистичен 647 696 721 775 914 989 1 101 1 242

Референтен 647 696 721 829 941 1 092 1 247 1 398

Оптимистичен 647 696 721 859 963 1 190 1 307 1 479

Фиг. 1 Електропотребности в сектор „Услуги“ по сценарии, хил.т.н.е.

Табл.2 Прираст на електропотреблението в сектора по сценарии, %

Години 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Песимистичен 7,6 3,6 7,5 17,9 8,2 11,3 12,8
Референтен 7,6 3,6 15 13,5 16 14,2 12,1
Оптимистичен 7,6 3,6 19,1 12,1 23,6 9,8 13,1

Сектор“ Домакинства“
В ретроспективния период 2008-2010 г. електропотреблението в сектор

„Домакинства“ нараства, като увеличението е около 5,3 %. В периода 2010 – 2015 г .се
наблюдава незначително нарастване на консумацията около 0,8%, т.е. потреблението е
стабилно без изменения, независимо от намалението на населението в страната. На
крайното потребление в сектора влияние оказва относително стабилната цена на
електроенергия, независимо от увеличеният брой на използвани климатици, компютри и
различни други електроуреди в домакинствата то се запазва почти без изменения.

По изследвания на НСИ “Final Energy Consumption In Households By Type Of The
End Use” структурата на електропотребление за 2015 г. по технологии за
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средностатистическо българско домакинство е: за отопление - 11,4 %; за охлаждане -
1,1%; за бойлери - 24,5 %; за готвене - 14,9 %; за осветление и електроенергийни уреди -
47,8 %;· за други - 0,3 %.

Таблицата по „Референтен сценарий 2016 г. за енергетика, транспорт и емисии на
парникови газове с тенденции до 2050 г.“ на Европейската комисия представя влиянието
на иновациите на технологиите върху електропотребностите в сектора.

Електроуреди Мярка Потребление, 2015 г. Подобрена
технология

Напреднала
технология

Върхова
технология

Миялни
машини

кВтч/ч 1.05 - 5% -10 % -20%

Осветление кВтч/ч 0.03 -26% -80% -82%

Кондиционери Електроенергийна
ефективност (полезна
енергия/крайна енергия)

2.50 21% 47% 52%

Бойлери Електроенергийна
ефективност (полезна
енергия/крайна енергия)

0.68 9% 23% 30%

За периода 2015-2040 г. електропотреблението намалява, което е свързано с
очакванията за намаление на жителите в страната. Други фактори, влияещи върху спад
на електропотреблението са: доходите на населението, цените на електроенергия,
подмяната на съществуващите електроуреди в домакинствата с такива с по-висок клас на
енергийна ефективност, както и подмяната на електроенергията като енергоносител за
отопление с други енергоизточници като природен газ и биомаса. Изменението на
електропотреблението по сценарии варира от 595 до 757 хил.т.н.е. в края на периода
2040 г.

Табл. 1 Електропотребности в сектор „Домакинства“ по сценарии, хил.т.н.е.

Години 2008 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Песимистичен 862 908 915 868 817 799 774 757
Референтен 862 908 915 849 794 743 703 671
Оптимистичен 862 908 915 872 813 747 669 595

Фиг. 1 Електропотребности в сектор „Домакинства“ по сценарии, хил.т.н.е.
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Табл.2 Прираст на електропотреблението по сценарии, %

Години 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Песимистичен 5,3 0,8 -5,1 -5,9 -2,2 -3,2 -2,2
Референтен 5,3 0,8 -7,2 -6,5 -6,4 -5,4 -4,5
Оптимистичен 5,3 0,8 -4,7 -6,7 -8,1 -10,4 -11,1

Крайно потребление на електроенергия в страната
КЕП в страната намалява с 3,9% за периода 2008 –2010г. предимно поради

големите промени настъпили в секторите на икономиката. През 2015г. се забелязва
известно оживление в дейностите на секторите, което от своя страна води до покачване
на потреблението с 3,7%. Измененията на електропотреблението в икономиката варират
за отделните сценарии от 2693 до 2859 хил.т.н.е. в края на периода 2040 г.

Табл. 1 Крайно потребление на електроенергия по сценарии, хил.т.н.е.

Години 2008 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Песимистичен 2 461 2 364 2 452 2 433 2 493 2 536 2 597 2 693

Референтен 2 461 2 364 2 452 2 456 2 507 2 592 2 645 2 740

Оптимистичен 2 461 2 364 2 452 2 511 2 555 2 715 2 759 2 859

Фиг.1  Крайно потребление на електроенергия по сценарии, хил.т.н.е.

Табл.2 Прираст на крайно потребление на електроенергия по сценарии, %

Години 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Песимистичен -3,9 3,7 -0,8 2,5 1,7 2,4 3,7
Референтен -3,9 3,7 0,2 2,1 3,4 2 3,6
Оптимистичен -3,9 3,7 2,4 1,7 6,3 1,6 3,6
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2.5. Сравнение на електроенергийната интензивност на България с
избрани европейски страни, т.н.е./млн.евро

2015 2020 2025 2030 2035 2040
EU-28 17,563 17,229 16,472 15,895 15,195 14,679

Austr 16,913 16,754 16,09 15,581 14,772 14,239

Belg 17,893 17,441 16,441 15,963 14,774 14,157

Cr 27,639 28,466 26,654 25,505 23,977 19,593

CzR 29,701 29,032 27,815 26,377 25,189 24,262

Dk 10,192 9,747 9,279 8,772 8,494 8,246

Est 34,398 31,756 30,36 29,792 28,527 27,754

Fin 35,18 34,415 33,355 31,986 29,954 28,32

Gr 16,083 15,336 15,063 14,814 14,243 13,787

Hu 27,349 26,353 25,059 23,165 22,23 21,823

Irl 11,301 10,862 10,376 9,877 9,439 9,1

Lat 25,022 23,283 22,625 22,293 21,605 21,643

Lith 24,151 22,231 21,572 20,467 19,955 19,675

Neth 14,103 14,23 13,988 13,546 12,95 12,653

Pol 25,515 24,784 24,06 23,241 22,574 22,013

Port 21,011 21,639 20,267 18,891 18,208 17,739

Rom 25,148 24,896 23,622 22,477 21,792 21,482

Slk 28,106 26,213 24,618 22,922 22,062 21,108

Sln 28,154 28,313 28,436 27 25,695 25,009

Swed 27,281 25,999 23,999 22,488 20,615 19,183

BG-EU REF 57,536 55,565 52,698 49,944 47,675 46,256
BG-ПЕС 54,1 47,1 41 36,2 31,9 40,1
BG-РЕФ 54,1 46,6 39,2 33,3 28,7 25,8
BG-ОПТ 54,1 46,7 36,2 29,3 24,5 21,4

Заключение:

1. През 2015г. електроенергийната интензивност на БВП  е 54,1 т.н.е./М€ -
България значително изостава по сравнение с всички европейски страни.  Към
2040г. електроенергийната интензивност на песимистичния сценарий е 40,1 т.н.е./М€
, на референтния - 25,8 т.н.е./М€, на оптимистичния - 21,4 т.н.е./М€ – за всички
сценарии в края на изследвания период електроенергийната интензивност е
съпоставима с повечето европейски страни.

2. Поради невъзможност да бъде оценено негативното влияние на бъдещия ръст
на цените на електроенергия върху перспективните електропотребности, прогнозите
на електропотребностите могат да бъдат оценени като максимално възможни. Това
дава основание да се счита, че електропроизводството, ориентирано към тези
прогнози е достатъчно надеждно.
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Приложения към отчета по Дейност 1А

Приложение  1

Задание от Възложителя по Дейност 1А

ЕТАП 2: РАЗРАБОТВАНЕ

ДЕЙНОСТ IA
ДЕЙНОСТ IA. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА РАЗВИТИЕ НА
ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ. ПРОГНОЗИ НА ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕТО ДО 2040 Г.
Анализът на енергийния баланс и перспективите за развитие на неговите компоненти, в
т.ч. електропотреблението, изисква фокусиране върху енергийната политика на
Европейския съюз, националните цели и политики за устойчиво развитие. Анализът на
енергийния баланс на България трябва да отчита ключови предизвикателства като
околна среда и чиста енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност и
перспективите за електропотребностите на страната.

Осъществяването на анализа и разработването на прогнозите включва следните
поддейности:

Поддейност IА.1. „Анализ на енергийната политика на Европейския съюз”, в т.ч. Пакет
„Чиста енергия за всички европейци”

Поддейност IА.2. „Анализ на националната политика за енергийния сектор”

Поддейност IА.3. „Оценяване и прогнозиране развитието на компонентите на
енергийния баланс и частност на електропотреблението”, при отчитане на следните
фактори:

 Изменение на климата

 Чиста енергия и нови технологии

 Повишаване на енергийната ефективност

 Енергийна сигурност

 Единство в целите и механизмите на енергийното законодателство.

 Институционални проблеми на националната енергетика.
Поддейност IА.4. „Прогнозиране на електропотребностите по окрупнени показатели до
2040 г.”:

 Анализ на електроемкостта по отрасли и сектори в енергийните баланси на България
за 2008-2015 г.

 Анализ на добавените стойности и динамиката на отраслите, подотраслите и
секторите   на икономическото развитие на България и сектори до 2040 г. (от Дейност
I на Проекта) като определители  за прогнозиране на електропотребностите на
България.

 Проучвания и анализи на технологичното развитие, иновациите и енергийната
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ЕТАП 2: РАЗРАБОТВАНЕ
ефективност във всеки от отраслите, подотраслите и  секторите с оглед прогнозиране
на електропотребностите до 2040 г..

 Съдържателен анализ и количествено прогнозиране на електропотребностите по
отрасли и общо за България.

ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ
Обхватът на изследванията включва прогнозиране на електропотребностите на
подотраслите и отраслите на индустрията и индустрията като цяло: на домакинствата; на
транспорта; сектора „услуги“; селското стопанство; енергийния сектор (загуби при
пренос и разпределение; собствени нужди; ПАВЕЦ; топлофикационни централи; добив
на твърди горива и агломерация; коксови и доменни пещи; обекти за добив на нефт и
природен газ; нефтени и газови продуктопроводи, нефтени рафинерии; АЕЦ) и общо
електропотребности на България до 2040 г.

Подходите за прогнозиране на нуждите от електроенергия за средно- и дългосрочни
периоди са два основни типа: подход от долу на горе и подход от горе на долу. При
първия се прогнозират нуждите на всеки отделен потребител, група потребители или
сектори на икономиката въз основа на размера на добавената стойност на тези
потребители и тяхната електроемкост. Като резултат прогнозата за общото потребление
в страната е сума от прогнозите за отделни или групи потребители. При втория подход
се прогнозират общите (сумарните) за страната нужди чрез модел, отчитащ влиянието на
определящи  фактори (например БВП).

През 2008 г. е използван първия подход чрез анализ на електроемкостта по отрасли в
енергийните баланси за последното десетилетие, сценариите за развитие в монетарни
единици на потребителите (отраслите) на икономиката  и развитието на технологиите и
иновациите в отраслите до 2030 г.1 Сравняването на прогнозните резултати за 2015 г. с
реалното електропотребление за 2015 г. показва пълно съвпадение, което дава основание
да се приеме, че използваният подход има добра достоверност.

Уточняване и пълно съответствие на отрасловата структура на модела за икономическо
развитие с дезагрегацията на енергийните баланси на НСИ и Евростат, в съответствие с
които се прогнозират електропотребностите и се реализира електроенергийния баланс
чрез дейностите в II, V и VІ  на Проекта. За индустрията това означава подотрасли
черни метали и отливки; цветни метали и отливки; химическа промишленост; неметални
минерални суровини; хранително-вкусова промишленост; машини, метални изделия и
оборудване (engineering); текстил, кожи и облекло; дървен материал и изделия от него-
без мебели; целулозно-хартиена и полиграфическа промишленост.

Методологично и съдържателно уточняване на трите сценария за макроикономическо и
отраслово развитие на икономическия модел (Дейност I) с неизбежна последваща
йерархия на  сценарии на технологична политика по подотрасли и сектори  на
прогнозирането на електропотребностите и евентуални сценарии на
електроснабдяването, което води до цялостен сценариен обхват на изследванията
икономика-електропотребности-електроенергетика на Дейности I, II, IV и VI на Проекта.

РЕЗУЛТАТИ
Работен доклад, съдържащ резултатите от анализа на енергийната политика на

1 Цветанов, П., и др. (2009). Елекроенергетиката на България. Развитие и обществена цена. С.: Академично
издателство „Проф. Марин Дринов“.
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ЕТАП 2: РАЗРАБОТВАНЕ
Европейския съюз и на националната политика за енергийния сектор, както и оценяване
и прогнозиране на развитието на компонентите на енергийния баланс на България до
2040 г. с фокус върху електропотребностите в индустрията, селското стопанство,
услугите, домакинствата, транспорта, енергийния сектор и общо за България. Този
работен доклад е част от Междинен доклад 1.

ПЕРИОД И ВРЕМЕТРАЕНЕ
Период:

16.03. – 31.08.2017 г.

Срокове:

 Първоначален вариант на Работен доклад по Дейност IА – 10.08.2017 г.

 Рецензиране на работния доклад – 23.08.2017 г.

 Отразяване на бележките – 30.08.2017 г.

 Предаване на Междинен доклад 1 на Възложителя – 31.08.2017 г.
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Приложение 2
Система от модели за прогнозиране развитието на енергетиката и модел на

енергопотребностите на България
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