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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИ 
В ОБЛАСТТА НА СЕКТОР "ЕНЕРГЕТИКА" 

ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2014 г. – 
НОЕМВРИ 2016 г. 

Изпълнение по приоритети от програмата за стабилно развитие на 

Република България за периода 2014 – 2018 г.  

ФИНАНСОВО СТАБИЛИЗИРАНЕ НА СЕКТОР "ЕНЕРГЕТИКА" 

В началото на мандата на правителството, през ноември 2014 г. бе налице 

висока междуфирмена задлъжнялост в енергийния сектор, която 

възпрепятстваше неговото функциониране. Пряко отражение върху финансовата 

стабилност на електроенергийния сектор оказва финансовото състояние на 

Националната електрическа компания (НЕК). Към края на 2014 г. дефицитът на НЕК е 

3.7 млрд. лв., в т.ч. 2.3 млрд. лв. дефицит, формиран в резултат на невъзстановени 

разходи за големи инвестиционни проекти (АЕЦ "Белене" и "Цанков Камък") и 1.4 млрд. 

лв. тарифен дефицит, натрупан в резултат на водената регулаторна политика през 

годините и ангажиментите, които обществения доставчик има съгласно Закона за 

енергетиката (ЗЕ), Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и 

дългосрочните договори с "американските" централи да изкупува по преференциални и 

да продава по пазарни цени цялото количество произведена електроенергия от 

възобновяеми източници, от заводските централи и от топлофикационните дружества, 

които произвеждат по високоефективен комбиниран начин, както и произведената 

електроенергия по дългосрочни договори. 

Високата задлъжнялост на обществения доставчик води до невъзможност компанията 

да погасява своите задължения към производителите на електроенергия, като 

непогасените задължения достигат през 2015 г. до 1.2 млрд. лв. Липсата на ликвидност 

в НЕК се отразява негативно върху целия сектор, респективно - върху икономиката на 

страната, с оглед на това, че енергетиката е структуроопределящ отрасъл за 

развитието на българската икономика. 

Ето защо бе необходимо предприемането на незабавни политики и мерки, 

свързани с финансовото стабилизиране на енергийния сектор: 

 Промени в Закона за енергетиката, приети през март и през юли 2015 г. – 

През месец февруари 2015 г. Парламентът прие изменения в Закона за 
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енергетиката. Новите текстове са насочени към финансово стабилизиране на 

сектора, балансиране на взаимоотношенията в него и гарантиране на 

независимостта на регулатора. Измененията регламентират членовете на 

държавния регулатор да се избират от Народното събрание, като промените ще 

съдействат за засилване на независимостта на регулатора и обективизиране на 

неговата работа. С промените в закона от енергийния микс бяха 

изключени както топлоелектрическите централи, които не произвеждат 

по високоефективен начин, така и т. нар. "заводски централи". 

Произведената от тях електроенергия, над определената от регулатора 

квота, няма да се изкупува по преференциални цени. Следва да се 

отбележи, че само през 2014 г. българската енергетика е загубила над 231 млн. 

лв. от ангажимента на НЕК за задължително изкупуване на електроенергия от 

топлоелектрически и заводски централи. С въвеждането на тези мерки 

дефицитът се сви с 300 – 350 млн. лв. на година. С измененията в закона бяха 

спрени преференциите за нови ВЕИ производители, ограничава се 

производството на ел. енергия от биомаса и се засилва контрола над 

производителите на електроенергия по преференциални и регулирани цени.  

 Засилен бе финансовият контрол в отрасъла - за първи път се даде право на 

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) да извършва 

ежегодна проверка във всички енергийни предприятия, включително и 

в частните. 

 Създаден бе Фонд "Сигурност на електроенергийната система", в който се 

правят вноски от всички енергийни предприятия в размер на 5% от приходите 

им от продажби. В него постъпват и приходите от квоти за въглеродни емисии. 

Фондът гарантира възможността НЕК да покрие извършените разходи за 

изкупуване на електроенергия по преференциални цени. Общите приходи във 

фонда възлизат на повече от 416 млн. лв. до 30 септември 2016 г. 

 Предоговаряне на дългосрочните договори с двете "американски" 

топлоелектрически централи - "ЕЙ И ЕС Марица Изток 1" и "Контур 

Глобал Марица Изток 3" - На 8 април 2015 година, след преговори, 

продължили няколко месеца, бяха подписани споразумения за намаление на 

цените по дългосрочните договори с "американските" топлоелектрически 

централи. В резултат на това Националната електрическа компания ще 

спести около 1 млрд. лв. до края на действието на дългосрочните 

договори или по около 100 млн. лв. годишно. Новите договорености 

регламентират намаляване на цената за разполагаемост по двата договора - 

17% за ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" и 14% за ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Марица 

Изток 1", без да се увеличава техният срок. От своя страна, НЕК се ангажира да 

изплати изцяло просрочените си задължения към двете централи. Централите, 

от своя страна, се ангажират да разплатят просрочените си задължения към 
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"Мини Марица Изток" ЕАД (ММИ). Като резултат - ММИ ще има възможност да се 

издължи на своите контрагенти и да активизира инвестиционната си програма. 

Подписаните споразумения ще осигурят намаляване на финансовия дефицит в 

системата и ще позволят стабилизиране на НЕК и преодоляване на ликвидната 

криза в системата в дългосрочен план. 

 Намалени бяха административните разходи на държавните енергийни 

дружества с минимум 10% - С цел редуциране на текущия дефицит в 

НЕК през месец юли 2015 г. министърът на енергетиката издаде заповед, 

с която задължи БЕХ да предприеме действия за намаляване на 

административните разходи в дружествата от групата с 10%, като само 

за 2015 г. тази мярка редуцира разходите им с 42 млн. лв. 

В резултат от предприетите мерки генерираната загуба на НЕК към 30 септември 

2015 г. бе със 116 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2014 г.; 

към 31.12.2015 г. групата "Български енергиен холдинг" бележи обрат във 

финансовите си резултати и отчита печалба от дейността си в размер на 29.5 млн. 

лв. Това е подобрение с 306.9 млн. лв. спрямо 2014 г., когато групата е била на 

загуба от 277.4 млн. лв.  

 През месец август 2015 г. Министерство на енергетиката, Министерство 

на финансите и Министерство на икономиката разработиха съвместно 

Наредба за намаляване на тежестта на разходите за изкупуване на 

енергия от ВЕИ върху големи индустриални потребители. Тази 

допълнителна тежест намалява способността на индустрията да инвестира, да 

бъде иновативна и да осигури работни места. Наредбата се разработи в 

изпълнение на въведени изисквания с изменението на Закона за енергетиката от 

месец февруари 2015 г. Промяната се основава на европейската политика за 

оценка на рисковете от прекомерна финансова тежест на пакета "Климат – 

енергетика" върху индустриалната активност. Наредбата бе нотифицирана от 

Европейската комисия. До края на срока за подаване на документи от 

предприятията, в Министерството на енергетиката постъпиха 148 

заявления. Те са обработени, заедно с придружаващите ги документи. От 

предприятията е поискана допълнителна информация. Предвижда се общо на 

предприятията да се възстановят 97 млн. лв. за регулаторния период от 

1-ви август 2015 г. до 30-ти юни 2016 г.  

 През месец септември 2015 г. БЕХ обяви процедури: за избор на 

финансираща институция по сделка за структуриране на 

заем/синдикиран заем в размер до 650 млн. евро. и за избор на 

инвестиционен консултант по сделка за емитиране на облигационна 
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емисия в размер до 650 млн. евро. Целта на кредита е средствата да бъдат 

използвани за целево финансиране на НЕК за разплащане на задълженията си 

към двете "американски" централи, във връзка с процеса по предоговаряне на 

дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия, задължения 

към други производители и за подобряване на ликвидността на холдинга. 

Процедурите бяха прекратени поради това, че нито една от подалите заявления 

кредитни институции не отговаряше на предварително обявените условия. През 

месец ноември 2015 г. БЕХ стартира процедура на пряко договаряне с всяка 

една от банките за осигуряване на кредит, с който да се преодолее 

междуфирмената задлъжнялост в енергийната система. В процедурата бяха 

поканени 25 от най-големите банки в света, като 11 от тях проявиха интерес да 

отпуснат заем за Българския енергиен холдинг. Преговорите между БЕХ ЕАД и 

избрания кандидат по процедурата за избор на инвестиционен консултант по 

сделка за отпускане на мостово финансиране и последващо емитиране на 

облигационна емисия приключиха успешно. Подписан бе договор между БЕХ ЕАД 

и консорциума Ваnса IMI S.p.A. - London Branch, Bank of China Limited - 

Luxembourg Branch и J.P. Morgan Securities.  

 На 26.07.2016 г. "Български Енергиен Холдинг" ЕАД пласира успешно втората си 

емисия еврооблигации на стойност 550 милиона евро на Ирландската фондова 

борса. Представители на БЕХ и МЕ проведоха интензивни срещи с инвеститори в 

Лондон, Париж, Мюнхен, Франкфурт, Милано, Цюрих и Виена през юли 2016 г. 

При засилен инвеститорски интерес емисията беше презаписана в размер на над 

2 милиарда евро. Годишните лихвени плащания са в размер на 4.875%. Целият 

набран финансов ресурс се използва за покриване на мостовия кредит, изтеглен 

от БЕХ ЕАД в края на месец април тази година. 

 Успешното приключване на процедурата осигури средства за 

разплащане на НЕК към "американските" централи, централите от своя 

страна разплатиха просрочените си задължения към "Мини Марица 

Изток", които към края на 2015 г. бяха 340 млн. лв. Като резултат ММИ 

имаха възможност да се издължат на своите контрагенти и да започнат 

изпълнението на инвестиционната си програма. 

 "Мини Марица-изток" ЕАД подписа договор с полското дружество Famur 

S.A. за проектиране, разработване и въвеждане в експлоатация на двата 

нови роторни багера SRs 2000 и SRs 200 е на стойност 26 млн. евро без 

ДДС. Половината от тази сума е осигурена от Международния фонд "Козлодуй", 

а другата половина са собствени средства на дружеството. Багерът SRs 2000 ще 

работи по разкривка. Неговата производителност е около 6000 куб. м. на час, а 

на SRs 200 – 1000 куб. м. на час. 
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НЕЗАВИСИМОСТ НА КЕВР 

 През месец март 2015 г. с промените в Закона за енергетиката се гарантира 

независимостта на Комисията за енергийно и водно регулиране. Членовете и 

председателят на КЕВР вече се избират от Народното събрания - гаранция за 

обективност и професионални аргументи при взимане на решения.  

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С АРБИТРАЖНО РЕШЕНИЕ ЗА АЕЦ 

"БЕЛЕНЕ" 

 На 14-ти юни 2016 г. Международният арбитражен съд в Женева постанови 

"Националната електрическа компания" ЕАД да плати на Атомстройекспорт 621 

млн. евро, както и дневни лихви след 14-ти юни в размер на 167 хил. евро на 

ден. Арбитражният съд в Женева признава иска на руската компания 

"Атомстройекспорт", свързан със заплащането на реално произведеното 

оборудване, предназначено за изграждане на атомна централа "Белене", 

поръчано с допълнение номер 5 от ноември 2008 г.  

 Във връзка с намиране на оптимално решение след постановеното арбитражно 

решение, през септември 2016 г. МС внесе в НС Законопроект за предоставяне 

на помощ за изплащане задълженията на "Национална електрическа компания" 

ЕАД.  

 С цел минимизиране на негативния ефект от постановеното решение на 

Международния съд, Министерството на енергетиката стартира преговори с 

АО "Атомстройекспорт" и Държавната корпорация за атомна енергия на Руската 

Федерация "Росатом". След проведени заседания на сформираната работна 

група бе подписано споразумение между "Национална електрическа 

компания" ЕАД и АО "Атомстройекспорт" за окончателно уреждане на 

отношенията съгласно решението на Международния арбитражен съд в 

Женева. Постановената от арбитража в Женева сума възлиза на 601 617 133 

евро (главница и лихва) след корекция от Трибунала на грешки при изчисление, 

които възлизат общо на 20.9 милиона евро. До заплащане на пълната сума, НЕК 

ЕАД дължи и по 130 хил. евро лихва на ден. Двете страни постигнаха съгласие 

НЕК ЕАД да извърши пълно плащане към АСЕ на или преди 25-ти декември тази 

година. При пълно погасяване на задължението на или преди 15-ти декември 

2016, АСЕ ще се откаже от натрупаните след излизане на арбитражното решение 

лихви (лихва от 14.06.2016 до 15.12.2016 г., която възлиза на 23.8 милиона 

евро). В случай че плащането се извърши в периода 16-25 декември 2016, АСЕ 

ще се откаже от 55% от лихвите, натрупани след постановяване на Решението. 

При подписване на настоящото споразумение НЕК извърши доброволно частично 

плащане в размер на 5 млн. евро, което бе приспаднато от общата дължима сума 
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на главницата. След пълното изплащане от НЕК към АСЕ НЕК ще е изпълнила 

всички свои задължения съгласно арбитражното решение. НЕК ще дължи 

единствено разходите за съхранение и поддръжка на оборудването с дълъг 

цикъл на производство (ОДЦП) и спряно ОДЦП. В рамките на преговорите се 

постигна споразумение, съгласно което "Атомстройекспорт" декларира, че се 

отказва от воденето на инвестиционни спорове срещу държавата.  

ВЪРНАТО ДОВЕРИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В БЪЛГАРСКИЯ 

ЕНЕРГИЕН ОТРАСЪЛ 

След извършен преглед на състоянието на българската енергетика след предприетите 

реформи, на 27.05.2016 г., водещата международна рейтингова агенция 

Moody's присъди индикативен кредитен рейтинг Ba1 със стабилна перспектива 

на БЕХ ЕАД. Нивото на присъдения рейтинг е с две степени по-високо от текущия 

рейтинг на холдинга и с две степени по-ниско от присъдения рейтинг на държавата. 

Положителната оценка от най-голямата международна рейтингова агенция е в резултат 

на проведените реформи в българския енергиен отрасъл. Оценено е финансовото 

стабилизиране на дружествата от групата на БЕХ, както и позитивната перспектива за 

тяхното развитие. Това показва доверието на международните институции в българския 

енергиен сектор. 

Стабилната перспектива отразява виждането на агенцията за устойчивостта на 

предприетите мерки за намаляване на тарифния дефицит, въведени през 2015 г. и 

очакванията за позитивна, дългосрочна тенденция на развитие. 
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ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ – ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ И 

МАРШРУТИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ  

Един от основните приоритети на настоящето българско правителство е 

диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ за 

страната. Чрез реализацията на този приоритет се цели гарантиране на 

сигурността на доставките и конкурентни цени на природния газ. Реализацията 

на този приоритет минава през изграждане на необходимата инфраструктура, 

която да даде възможност за доставки на природен газ от различни източници. В 

тази връзка правителството работи активно за реализацията на 

междусистемните газови връзки със съседните страни – Румъния, Гърция, 

Сърбия и Турция.  

 Интерконектор България-Румъния – На 11.10.2016 г. бе въведена в 

експлоатация първата междусистемна газова връзка на България. Това е реално 

действие в посока диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на 

природен газ и осигуряване на непрекъсваеми доставки. Интерконекторът 

България-Румъния е с обща дължина 25 км, от които 15.4 км на българска 

територия, 7.5 км на румънска територия и 2.1 км подводен преход през р. 

Дунав – основен и резервен газопровод. Тази година "Булгартрансгаз" ЕАД и 

"Трансгаз" С.А." подписаха договор с австрийската компания Хабау за 

изграждане на основния и резервния газопровод под река Дунав. Със 

завършването на междусистемната газова връзка страната ни изпълнява и един 

от основните стълбове на Европейския енергиен съюз – изграждане на 

липсващата инфраструктура за свързване на газопреносните мрежи на страните.  

 Интерконектор Гърция-България – стратегически проект в рамките на 

Европейския съюз. Определен е през ноември 2015 г. като един от седемте 

ключови за общността проекти. С него страната ни ще има реална 

диверсификация на източника на природен газ. Интерконекторът Гърция-

България е основна част от Южния газов коридор. На 10-ти декември 2015 г. се 

взе окончателно инвестиционно решение – реален старт на проекта; очаква се 

строителството да започне през 2017 г. В рамките на първата фаза от пазарния 

тест бяха подадени необвързващи оферти за 4.38 млрд. куб. м при 

първоначален капацитет на газовата тръба от 3 млрд. куб. м. В момента се 

провежда втората фаза от пазарния тест по подаване на обвързващи оферти. Тя 

ще приключи на 30-ти ноември 2016 г. Строителството на междусистемната 

връзка следва да стартира през 2017 г. и обектът да бъде въведен в 

експлоатация през 2019 г.  
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 Интерконектор България-Сърбия – През месец декември 2015 г. завършиха 

дейностите, включени в първа фаза на проекта за изграждане на реверсивна 

междусистемна газова връзка между България и Сърбия, финансирана със 

средства по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 

2007-2013 г." В рамките на изпълнението на тази фаза бе изработен, 

процедиран и одобрен подробен устройствен план, изработен бе технически 

проект, завършени бяха и другите дейности, в т.ч. оценка на вещни права и 

археологически проучвания на обектите по трасето. Стартира и подготовката за 

получаване на финансиране за втора фаза на проекта. Строителството на 

междусистемната газова връзка ще се финансира от ОП "Иновации и 

конкурентост" 2014 – 2020 г. Предвижданият срок за въвеждане в експлоатация 

е до края на 2018 г. 

 Интерконектор Турция-България – През 2015 г. "Булгартрансгаз" ЕАД 

подписа с ЕК споразумение за безвъзмездно финансиране на изпълнението на 

прединвестиционно проучване за проекта за междусистемна връзка Турция–

България, съфинансирано по Механизма за свързване на Европа ЕК. Общата 

стойност на проучването се оценява на 380 хил. евро, от които безвъзмездната 

финансова помощ е в размер до 190 хил. евро. През годината, след обществена 

поръчка, бе избран изпълнител и сключен договор за изпълнение на 

проучването, което бе завършено в началото на 2016 година. Документите са 

предоставени на турската страна.  

 Съвместно с ЕК се разработи концепията за изграждане на газоразпределителен 

център в България (Хъб "Балкан"). С реализацията на проекта България ще се 

утвърди като незаобиколим фактор на енергийната карта на Европа. Ще се 

развитие регионалният пазар на природен газ. В края на 2015 година бе 

създадена съвместна работна група между представители на българското 

правителство и на дирекция "Вътрешен енергиен пазар" на Европейската 

комисия. Експертите разглеждат законовите, нормативните и финансови аспекти 

на проекта, за да отговаря на правната рамка на ЕК.  

През последните две години с цел гарантиране сигурността на доставките в 

страната бяха предприети действия за модернизация на газопреносната мрежа:  

 Извършена модернизация и рехабилитация на 4 компресорни станции – 

Ихтиман, Странджа, Петрич, Лозенец – инвестирани са 220 млн. лв. През 

2015 г. българският газопреносен оператор работи усилено по модернизацията 

на четири ("Ихтиман", "Странджа", "Петрич" и "Лозенец") от шестте компресорни 

станции по мрежата за транзитен пренос през територията на страната за 

Турция, Гърция и Македония. Проекта за модернизация включва изграждане на 

нискоемисионни газотурбинни компресорни агрегати. С реализацията на тези 

проекти, компресорните станции ще отговарят на най-високите европейски 
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екологични изисквания, ще бъде подобрено техническото им състояние и ще се 

увеличи разполагаемия ресурс, ще се повиши експлоатационната безопасност и 

ще се намали риска от аварийно спиране. На 13 октомври 2015 г. бе въведена в 

експлоатация модернизираната компресорна станция "Ихтиман". Проектът 

включва разширение на наличната площадка и инсталиране на нов 

газотурбинен компресорен агрегат. Рехабилитацията на газопреносната мрежа 

на ще гарантира сигурността на преноса на природен газ през страната, като 

инвестирането на средства в тази посока, на практика представляват 

инвестиции в националната сигурност и в сигурността на Югоизточна Европа. 

Модернизация на компресорните станции ще гарантира предимството на 

страната да отстоява позицията си изграждане на газоразпределителен център 

на Балканите. 

 Стартира модернизация на подземното газово хранилище в Чирен. През 

2015 г. газопреносният оператор "Булгартрансгаз" работи активно по два 

проекта за модернизация и разширяване на подземното газово хранилище в 

Чирен, като месец октомври стартира нов експлоатационен сондаж Е-72 на 

площадката на хранилището. Очаква се сондирането да приключи в края на 

януари 2016 г., след което апаратурата ще бъде преместена на следващия 

сондаж Е-73. Предвижда се в края на 2016 г. двата нови сондажа да бъдат 

включени в редовна експлоатация. След осъществяване на цялостния проект по 

разширяване на подемното газово хранилище ще е налице увеличаване на 

количествата съхранен газ и на дневните количества на добив и нагнетяване от 

550 млн. куб.м. на ден, съответно 4.2 млн. куб.м. на ден до максимум 1000 млн. 

куб.м. на ден, съответно 10 млн. куб.м. на ден. Една от дейностите в процеса на 

разширяването е 3Д сеизмиката, за която е одобрено финансиране от 

Европейската комисия в размер на близо 4 млн. евро. 

 Изграден газопровод Добрич-Силистра – след забавяне от 8 години, 

"Булгартрансгаз" реализира проекта за 6 месеца. На 9 октомври 2015 г. беше 

въведен в експлоатация газопровода "Добрич–Силистра". Проектът се реализира 

от българския газопреносен оператор със средства по линия на Международен 

фонд "Козлодуй". С реализацията на проекта гр. Силистра беше присъединен 

към българската газопреносна мрежа, като това дава възможност за достъп до 

газификация както на потребителите от града, така и на общините Алфатар, 

Дулово и Тервел. 

УЧАСТИЕ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ ЕНЕРГИЕН СЪЮЗ 

През февруари 2015 г. в София, по инициатива на българската страна и с подкрепата 

на ЕК, бе създадена Група на високо ниво за газовата междусистемна свързаност в 

Централна и ЮИЕ (CESEC). На 10 юли 2015 г. в гр. Дубровник, Хърватия, страните-
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членки на групата подписаха Меморандум за разбирателство за общ подход за 

справяне с предизвикателствата за диверсификация и сигурност на доставките на 

природен газ и План за действие към него. В допълнение към Плана за действие е 

включен списък с 21 проекти, които са от голяма важност за диверсификацията на 

газовите доставки. От тези проекти са избрани 7 приоритетни проекта, от особена 

важност за региона, сред които 3 са с българско участие – междусистемната газова 

връзка България – Гърция, междусистемната газова връзка България – Сърбия и 

укрепване (модернизация, рехабилитация, и разширение) на българската национална 

газова мрежа. 

ЗАПАЗВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКАТА. 

ПРОДЪЛЖАВАНЕ ЖИВОТА НА 5-ТИ И 6-ТИ БЛОК НА АЕЦ "КОЗЛОДУЙ" 

 Завършена бе успешно работата по дейностите за удължаване живота 

на 5-ти блок на атомната централа в Козлодуй. На 25 октомври 2016 г. в 

АЕЦ "Козлодуй" приключиха дейностите по договора между АЕЦ "Козлодуй" и 

Консорциума АО "Русатом Сервис" - АО "Концерн Росенергоатом" - EDF за 

обосновката за възможността на удължаване на срока на експлоатация на Пети 

енергоблок на АЕЦ "Козлодуй". Консорциумът предаде заключителните отчетни 

документи по проекта. Резултатите от проведените в рамките на проекта 

изследвания показаха, че обследваното оборудване, строителните конструкции 

и системи се намират в работоспособно състояние и, отчитайки съществуващата 

система за техническо обслужване и ремонт, могат безопасно да бъдат 

експлоатирани до 2047 г. при условие, че се извършат дейностите по 

управление на ресурсните характеристики и се изпълнят указаните в 

заключенията препоръки. 

 Дейностите за удължаване живота на 6-ти блок се изпълняват по график.  

 За удължаването на живота и увеличаване на мощността на двата енергоблока 

АЕЦ "Козлодуй" инвестира 360 млн. евро 

ПРИОРИТЕТ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ  

 Министерството на енергетиката отпусна над 20 млн. лв. на 32 общини 

(за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема 

енергия за отопление по линия на програма BG04 "Енергийна ефективност и 

възобновяема енергия" (т.нар. Норвежка програма); Общините са – Добрич, 

Ардино, Бургас, Несебър, Поморие, Приморско, Бяла, Златица, Казанлък, Ново 

село, Габрово, Велико Търново, Сливен, Стралджа, Дряново, Павликени, 

Гулянци, Смолян, Стамболово, Столична община, Пловдив, Дупница, Кнежа, 

Враца, Русе, Лом, Белоградчик, Шумен, Златоград, Рудозем, Мадан, Свиленград. 
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Финансират се проекти в детски градини, болници, училища, общински сгради. 

По новата схема на програмата МЕ предостави 2 140 940 лева на 10 общини 

(Столична, Кнежа, Бургас, Смолян, Сливен, Златоград, Рудозем, Пловдив, Враца 

и Казанлък). 

 През месец ноември 2016 г. МЕ отпусна допълнително 2.1 млн. лв. на 

общините Столична, Кнежа, Бургас, Смолян, Сливен, Златоград, Рудозем, 

Пловдив, Враца и Казанлък за въвеждане на мерки за енергийна ефективност.  

 Стартира програма за газификация на жилищата - поемат се 20% от 

стойността на проектите за подмяна на отоплителните инсталации на 

домакинствата с такива, захранвани с природен газ. За осигуряване на 

собствения ресурс от 80% домакинствата могат да се възползват от 

преференциалните кредитни продукти на банките.  

ЗАВЪРШВАНЕ НА ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕТО НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И 

ПРИРОДЕН ГАЗ, В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО БИЗНЕСА И ДОМАКИНСТВАТА ДА 

МОГАТ ДА ИЗБИРАТ СВОЯ ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ. 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА БОРСА 

 Ключовата реформа в българската енергетиката - преминаването към 

пълна либерализация на електроенергийния пазар беше стартирана. 

Преминаването към пълна либерализация на електроенергийния пазар е 

приоритет, залегнал в програмата на правителството за стабилно развитие на 

Република България за периода 2014 - 2018 г. - сектор "Енергетика". 

 През 2015 г. усилията на Министерството на енергетиката бяха насочени към 

успешното приключване на този процес, дълго забавян във времето и свързан с 

извършването на реформи, които ще поставят енергийния сектор в качествено 

нова ситуация, в която отношенията ще се регулират единствено на пазарна 

основа, НЕК ще изгуби ролята си единствен купувач, цената ще се определя от 

търсенето и предлагането, като КЕВР ще определя само цените за пренос, за 

достъп да мрежата и за задължения към обществото. Либерализацията на 

електроенергийния пазар ще осигури работа на сектора в конкурентна среда. 

 След като през месец декември 2014 г. дружеството оператор на 

бъдещия борсов пазар "Българска независима енергийна борса" получи 

лиценз за осъществяване на дейността си, през месец април 2015 г. 

беше подписан договор за избор на платформа с "Нордпул спот" – най-

големият борсов оператор в Европа. Дружеството е създало моделите на 

борсовите пазари в Румъния и Турция, ще оперира борсите на България, 

Хърватска и Албания. Договорът предвижда използването на платформа за 

търговия "ден напред", работи по развитие на платформата за търговия в 
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"рамките на деня", както и такава за дългосрочни двустранни договори за ден, 

месец, тримесечие, полугодие, година. 

 През 2015 г. Българската независима енергийна борса стана асоцииран 

член на PCR консорциума – инициатива на всички европейски борсови 

оператори, която налага общи правила и процедури за работа на интегрирания 

европейски пазар на електрическа енергия. Българският оператор стана и 

наблюдаващ член на MRC – проект за обединение на националните 

електроенергийни пазари, в който членуват всички европейски преносни и 

борсови оператори. 

 Като част от процеса по либерализация, през месец август 2015 г. с договор 

беше възложено на Световната банка проучване и анализ на 

нормативната уредба, на актуалното състояние на енергийния пазар и 

на финансовото състояние на дружествата в енергийния сектор. Банката 

следва да предложи модели за постигане на финансова стабилност в сектора и 

за преминаване към пълна либерализация, като в резултат на това следва да 

бъде избран най-подходящия модел. Банката следва да предложи и 

компенсаторен механизъм за покриване на недостига на НЕК, формиран от 

разликата между пазарните цени и тези по преференциални договори. В хода на 

оценяването на моделите и механизмите експертите от Световната банка 

извършват консултации с всички заинтересовани страни. Консултантите 

предоставиха междинния доклад, в който е анализирано финансовото състояние 

на дружествата в енергийния сектор. В края на месец ноември 2016 г. екип на 

Световната банка посети Министерството на енергетиката с цел предоставяне и 

обсъждане на заключителен доклад, в който ще се предложи модела на 

свободен пазар, какво и компенсаторен механизъм за покриване на дефицита в 

НЕК. Заключителният доклад ще бъде обсъден с всички заинтересовани страни.  

 През месец октомври 2015 г. Министерството на енергетиката стартира 

информационна кампания за либерализацията на електроенергийния 

пазар. Сформирани бяха съвместни екипи от Министерство на енергетиката, 

КЕВР, БЕХ, Българска независима енергийна борса, ЕСО и 

електроразпределителните дружества. В рамките на тази кампания се проведоха 

поредица от срещи в областните центрове в страната, на които се даваха 

разяснения на потребителите за предимствата на свободния пазар, етапите през 

които ще премине процеса, начините за смяна на доставчик, даваха се отговори 

на поставени въпроси. Целта на кампанията е в максимална степен да бъдат 

информирани и подготвени потребителите.  

 През 2015 г. КЕВР прие правила за търговия, които са най-важния ангажимент 

на Комисията, свързан със старта на либерализирания пазар. Правилата следва 

да осигурят максимално облекчен ред за смяна на доставчик от страна на 
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потребителите, както и по-малко ограничения към участниците на пазара, с цел 

стимулиране на конкуренцията. 

 Като резултат от извършените подготвителни действия през годината, на 11 

декември 2015 г. започна работа в тестови режим "Българската 

независима енергийна борса". На първата демонстрационна сесия нагледно 

бяха представени функционалностите и възможностите на системата за борсова 

търговия на пазар "ден напред". Посоката, която ще следва развитието на 

борсовия пазар у нас в средносрочен план е обединяване със съседните 

държави и създаване на регионален борсов пазар на електроенергия. За 

осигуряване на минимална ликвидност на пазара през първите пет години 

държавните фирми – производители на електроенергия са се ангажирали да 

осигурят необходимите количества за търговия. Целта е в периодът, в който 

борсовият пазар се разраства и утвърждава да не изпитва ликвидни проблеми. 

От 19 януари 2016 г. борсата стартира работа в реални условия - общо 

47 участника от 11 страни търгуват в реално време с електроенергия. В 

рамките на БНЕБ функционират две платформи - "ден напред" и за 

дългосрочни договори. Общото количество изтъргувана енергия е 

2 500 000 MWh.  

 В приключването на процеса по пълна либерализация бяха привлечени 

експертите от ГД "Енергетика" на Европейската комисия с оказване на 

техническа и експертна помощ. На 10 декември в София беше създадена 

съвместна работна група от експерти на Европейската комисия, ГД 

"Енергетика" и Министерство на енергетиката - изработени бяха 

критерии за идентифициране на групата на уязвимите потребители в 

страната, разработени бяха критерии и мерки за социална защита, за 

осигуряване на необходимите им доставки на електрическа енергия.  

 По отношение подобряването на функционирането на пазара на природен газ в 

страната бяха подписани споразумения с Гърция и Румъния за 

двупосочни (реверсивни) доставки на природен газ - В края на месец юни 

операторите на газопреносните системи на България и Гърция – 

"Булгартрансгаз" ЕАД и DESFA S.A. подписаха споразумение за междусистемна 

свързаност. С документа се осигури възможност за обратен виртуален пренос на 

природен газ на българо-гръцката граница за потребителите на територията на 

България. Преносът се осъществява на точката на междусистемно свързване 

Кулата – Сидирокастро. Осигуряването на обратен виртуален пренос на точката 

на междусистемна свързаност Кулата – Сидирокастро е конкретна дейност в 

посока прилагането на хармонизирани пазарни правила за постигане на 

интегриран европейски пазар на природен газ, в унисон с принципите на 

Европейския енергиен пазар. Това е първата важна и значима стъпка към 

диверсификацията на българския пазар на природен газ. Дава се възможност 
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виртуално да се доставят количества природен газ от терминала за втечнен 

природен газ на Ревитуса в Гърция. За първи път се осигурява достъп на трети 

страни до газопреносната мрежа, с което ще се постигне и конкуренция между 

доставчиците на природен газ.  

През месец юли 2016 г. между Булгартрансгаз и Трансгаз беше сключено 

Споразумение за точката на междусистемно свързване IP Негру вода 1/ Кардам. 

Чрез Споразуменията се уреждат обмена на данни, процедурите по подаване, 

сравняване и потвърждаване на заявки и коригиращи заявки за пренос, процедурите 

по разпределение на количествата по двойки ползватели, налягане и качество на газа 

в точката на междусистемно свързване, извънредно състояние на потока, достъп на 

представители до съоръжения собственост на другия оператор и др.  

Споразумението влезе в сила от 01 октомври 2016 г. и даде възможност за предлагане 

на услуги по пренос на точката в среда на множество ползватели и в двете посоки, 

като в посока от България към Румъния на база на виртуални доставки – обратен 

пренос на търговска база, т.н. backhaul. 

След приключване на Споразумението за Негру Вода 1/Кардам съвместната работа с 

румънския оператор "Трансгаз" С.А. продължава с подготовката на споразумения за 

междусистемна свързаност (Interconnection Agreements) за останалите общи точки – IP 

Негру вода 2,3/ Кардам и IP Русе/ Гюргево. 

ИКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАНО И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО РАЗВИТИЕ НА 

МЕСТНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ 

 С цел подобряване средата за развитие на един от стратегическите отрасли за 

българската икономика (заети са над 25 000, формира 5% от БВП), през август 

2015 г. правителството прие Национална стратегия за устойчиво развитие 

на минерално-суровинната индустрия. С документа се дава ясна визия за 

развитието на сектора с хоризонт до 2030 г., основан на икономически, 

екологичен и социален стълб.  

 Придвижени бяха всички забавени преписки за отдаване на концесии и 

за разрешения за търсене и проучване на подземни богатства на 

територията на страната. Към 10.10.2016 г. броят на действащите концесии за 

добив на подземни богатства е 511 (в това число - метални полезни изкопаеми - 

19 бр.; неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали - 72 бр.; нефт и 

природен газ - 18 бр.; твърди горива - 18 бр.; строителни и скалнооблицовъчни 

материали - 383 бр.; минни отпадъци - 1 бр.). 

 С цел осигуряване на прозрачност на предоставяните услуги, свързани с 

разрешителния и концесионния режими в областта на подземните 
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богатства и с цел подобряване на административното обслужване на 

гражданите и бизнеса, Със средства по Оперативна програма 

"Административен капацитет" Министерството на енергетиката реализира проект 

"Изграждане на информационна система за процедурите по предоставяне на 

разрешения за търсене и проучване или проучване и на концесии за добив на 

подземни богатства". В рамките на проекта е изградена информационна система, 

предоставяща информация на кандидати – физически или юридически лица или 

техни обединения по отношение на процедурите по предоставяне на разрешения 

за търсене и проучване или проучване и на концесии за добив на подземни 

богатства. 

 През 2016 г. бяха отчетени рекордни постъпления от концесионна дейност 

- към 30 юли 2016 г. те надхвърлят 125 млн. лв. За сравнение за цялата 2015 

година те възлизат на близо 74 млн. лв. 

 Извършват се регулярни проверки от Министерството на енергетиката на 

незаконен добив на подземни богатства – разработват се законодателни 

промени с цел инкриминиране на незаконния добив. В резултат на проверките 

са издадени 32 наказателни постановления за установени нарушения на Закона 

за подземните богатства.  

 Правителството разглежда местния добив като реална стъпка към 

диверсификация на източниците на природен газ. По този начин се 

гарантира и енергийната независимост на страната в дългосрочен план. 

Енергийните ресурси ще се предлагат на достъпни цени за битовите 

потребители, ще се гарантира конкурентоспособност за българската индустрия.  

 Едно от първите решения на правителството още през 2014 г. бе за стартиране 

на процедура за търсене и проучване в дълбоко Черно море – след конкурса 

международният лидер Шел бе избран да проучи блок "Силистар". В 

държавния бюджет бе внесен бонус от 10 млн. лв. 

 През април 2016 г. започна проучвателният сондаж на кораба Noble 

Globetrotter II в друг блок в дълбоко Черно море – блок "Хан Аспарух" – 

проучванията се извършват от компаниите – ОМВ, Тотал и Репсол. 

Първоначалните резултати от проучванията посочват наличие на нефт в 

блок "Хан Аспарух".  

ПРОВЕРКИ – СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА  

 С цел гарантиране на сигурността на електроенергийната система в 

страната, две последователни години – есента на 2015-та и на 2016-та 

година Министерство на енергетиката стартира проверки на готовността 

на енергийните дружества за предстоящия зимен сезон. Проверките 

обхванаха трите електроразпределителни дружества и електроенергийния 



16 

системен оператор. Обект на проверка бяха програмите за аварийно планиране 

и дейностите по материално – техническо осигуряване на зимната подготовка, 

като се провери наличие на неизпълнение на дейности по подмяна на рискови 

или амортизирани съоръжения. С инициираните проверки се цели да се избегнат 

аварийни ситуации, в резултат на усложнени климатични условия. В резултат на 

извършените проверки бяха дадени препоръки и предписания.  

 Проверките стартираха след сложната обстановка в страната след 

обилните снеговалежи през месец март 2015 г. и дадоха основание да се 

преразгледат нормативите, които засягат създаването и поддържането 

на сервитутни зони за участъците от въздушните електропроводи, 

преминаващи през горски територии. В тази връзка Министерството на 

енергетиката, Министерството на земеделието и храните и 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

разработиха съвместно изменение в Наредбата за сервитутите на 

енергийните обекти. Промените се наложиха поради многобройните скъсвания 

на проводници и съборени или пречупени носещи стълбове от въздушни линии 

високо и средно напрежение, в резултат на повалени от тежък и мокър сняг 

високи дървета. Промените в Наредбата регламентират минимални размери на 

сервитутните зони в зависимост от височината на насажденията, едностранно 

или двустранно е обслужването на въздушната линия и мястото на насажденията 

– равнинна местност, дере, скат или друго. В различните случаи широчината на 

просеката се определя между 4 и 10 метра. Добавена е и необходимост на всеки 

десет години широчината на просеките да се актуализира в зависимост от 

прираста на дърветата, при спазване на процедурите по Закона за устройство на 

територията, Закона за енергетиката и Закона за горите. 


