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Настоящият документ е изготвен на основание чл. 4, ал. 2, 
т. 17 от Закона за енергетиката, който изисква ежегодното 
издаване на Бюлетин за състоянието и развитието на 
енергетиката. 
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МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Население млн. 8.23 8.19 8.15 7.89 7.85 7.80 7.76 7.72 7.68 7.64 7.61 

БВП,  
реален ръст 

% год. 4.0 2.3 5.4 4.1 4.5 5.0 6.6 6.2 6.3 6.2 6.0 

Реален БВП 
на човек 
(ППС) 

ЕС=100 26.9 26.9 27.8 29.3 31.0 32.5 33.7 34.5 36.5 37.7 
 

41.3 
 

Износ 
млн. 
евро 

3747 3 734 5 253 5 714 6 063 6 668 7 985 9 466 12 012 13 512 15278 

Внос 
млн. 
евро 

4416 5140 7085 8128 8411 9611 11620 14668 18479 31 861 25334 

Ср. годишна 
инфлация 

% 18.7 2.6 10.3 7.4 5.8 2.3 6.1 5.0 7.3 8.4 12.3 

Безработица  % 12.2 16.0 18.0 17.9 16.3 13.5 12.2 10.7 9.2 6.9 6.3 

Валутен 
курс*  

лв./евро 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 

 Източник: НСИ, БНБ                   * действащ паричен съвет и фиксиран курс на лева спрямо еврото 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Територия – 110 944 km2 
� Член на ЕС от 1 януари 2007 г., член на НАТО 
� Инвестиционен кредитен рейтинг 
� 10% корпоративен данък 
� 20% ДДС 
� Стратегическо географско положение 
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МАКРОЕНЕРГИЙНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Брутно 
вътрешно 
потребление 
на енергия 

1000 
тне 

20616 18755 19218 19470 19205 19605 19017 20137 20637 20163 19889 

Производство 
на първична 
енергия 

1000 
тне 

10641 9411 10282 10507 10761 10210 10271 10539 11011 9738 9953 

Енергийна 
зависимост 

% 48.5 49.8 46.5 46.0 44.0 47.9 48.3 47.3 46.0 51.8 52.5 

Крайно 
енергийно 
потребление 

1000 
тне 

9678 8744 8435 8413 8520 9185 8907 9276 9722 9528 9419 

* Данните са актуализирани от годишника на НСИ за 2008 г. 

ИНДИКАТОРИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Брутно 
вътрешно 
потребление на 
енергия/БВП* 

кне/евро 1.313 1.167 1.137 1.106 1.043 1.014 0.922 0.920 0.887 0.816 0.760 

Брутно 
вътрешно 
потребление на 
енергия/БВП* 

1998=100 100 88.9 86.6 84.2 79.4 77.2 70.2 70.1 67.6 62.2 57.9 

Крайно 
енергийно 
потребление/БВ
П* 

кне/евро 0.616 0.544 0.499 0.478 0.463 0.475 0.432 0.424 0.418 0.386 0.360 

Крайно 
енергийно 
потребление/БВ
П* 

1998=100 100 88.3 81.0 77.6 75.2 77.1 70.1 68.8 67.9 62.6 58.4 

Крайно/ Брутно 
вътрешно 
потребление на 
енергия 

% 0.47 0.47 0.44 0.43 0.44 0.47 0.47 0.46 0.47 0.47 0.47 

Източник: Евростат, НСИ                                         *константни цени от 2005  
 
 
 

 
ИИННССТТИИТТУУЦЦИИИИ    
 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) е държавният орган, 
който провежда енергийната политика на страната. Под това име ведомството е известно от 
2009 г., след сливането на Министерството на икономиката и енергетиката и Държавната 
агенция по туризъм. Енергийната политика се определя от Министерския съвет (МС) на 
България, а Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - чрез министъра - 
разработва и предлага на МС стратегическите насоки и програми за развитие на сектора. 
Министърът осъществява и функциите на собственик по отношение на енергийните дружества 
– държавна собственост. (http://www.mee.government.bg). 
 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е независим 
специализиран държавен орган, отговорен за държавното регулиране на дейностите в 
енергетиката и във водоснабдителните и канализационните услуги. Комисията е създадена през 
1999 г. под наименованието Държавна комисия за енергийно регулиране. В енергийния сектор 
ДКЕВР осъществява мониторинг на енергийните пазари, ценови и лицензионен регулаторен 
контрол по отношение на дейностите по производство, пренос и разпределение на 
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електрическа енергия, пренос и разпределение на природен газ, търговия с електрическа 
енергия и природен газ, производство и пренос на топлинна енергия. (http://www.dker.bg). 

Държавното регулиране по отношение на безопасното използване на ядрената енергия и 
йонизиращите лъчения и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и 
отработеното гориво се осъществява от Агенцията за ядрено регулиране. АЯР е независим 
специализиран орган на изпълнителната власт, създаден през 2002 г., като правоприемник на 
съществувалия дотогава Комитет за използване на атомната енергия за мирни цели. 
(http://www.bnsa.bas.bg). 

Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) е юридическо лице на бюджетна издръжка, със 
статут на изпълнителна агенция към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, 
създадена през 2002 г. Функциите й са свързани с разработване на програми и проекти за 
повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни 
източници, осигуряване на средства за тяхното съфинансиране и изпълнението им. 
(http://www.seea.government.bg). 

 

ЕЕННЕЕРРГГИИЙЙННИИ  ККООММППААННИИИИ  

Български енергиен холдинг 
 
Българският Енергиен Холдинг  ЕАД (БЕХ ЕАД) е създаден на 18.09.2008 г. с Решение на 
Министъра на икономиката, енергетиката и туризма с предмет на дейност придобиване, 
управление, оценка и продажба на участия в търговски дружества, осъществяващи стопанска 
дейност в областите на производство, добива, преноса, транзита, съхранението, управлението, 
разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ, въглища, електрическа и 
топлоенергия, както и други видове енергия и суровини. БЕХ ЕАД е акционерно дружество със 
100% държавно участие. От своя страна, БЕХ ЕАД е 100% собственик на капитала на: Мини 
«Марица-изток» ЕАД, ТЕЦ «Марица-изток 2» ЕАД, АЕЦ «Козлодуй» ЕАД, НЕК ЕАД и 
дъщерното му дружество ЕСО ЕАД, «Булгаргаз» ЕАД, «Булгартрансгаз» ЕАД и «Булгартел» 
ЕАД. 
 

Въгледобив 
 

Мини “Марица Изток” е дъщерно дружество на БЕХ ЕАД, което е в началото на 
технологичния процес за производството на електроенергия от топлоелектрическите централи 
в  комплекса “Марица Изток”. Мините експлоатират най-голямото находище на лигнитни 
въглища в България, което снабдява с въглища три топлоелектрически централи за 
производство на електроенергия и брикетна фабрика за производство на брикети. Общият 
добив на енергийни въглища в Мини “Марица Изток” за 2009 г. е 24.1 млн. тона, което 
представлява 88.9% от общия добив на въглища за производство на електрическа и топлинна 
енергия в България.  
 
Приоритетно участие в добива на кафяви въглища имат въглищата, добивани в Пернишкия и 
Бобовдолския басейни. 
 
Добивът на черни въглища се реализира от мини “Балкан 2000” ЕАД. 
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Природен газ 
 
„Melrose Resources Sarl” и „ПДНГ” АД осъществяват местен добив на природен газ в 
страната. Поради изчерпване на залежите от природен газ в находището на Галата, добитите 
през 2009 г. количества, покриват само 1% от вътрешното потребление. Останалото количество 
е внос от Русия. 
 
„Булгаргаз” ЕАД (Обществен доставчик на природен газ с функции по покупка и продажба на 
природен газ) и «Булгартрансгаз» ЕАД (Комбиниран оператор с функции по пренос, 
транзитен пренос и съхранение на природен газ; системен оператор на газопреносната мрежа) 
са създадени в резултат на юридическо и организационно преструктуриране на националната 
газова компания съгласно изискванията на Директива 2003/55 като същите понастоящем са 
дъщерни дружества на БЕХ ЕАД. 
 
Газоразпределението се осъществява от регионални и локални компании – предимно частни 
като с основен пазарен дял от 65.4% са дъщерните дружества на „Овергаз” АД (поделение на 
руската газова компания „Газпром”), „Черноморската технологична компания”с пазарен дял от 
12.8% и  „Ситигаз България”(9.1%). 

Нефт и нефтени продукти 
 
Пазарът на нефт и нефтени продукти в страната е напълно либерализиран. В България оперира 
най-голямата нефтена рафинерия на Балканския полуостров с мажоритарен собственик Лукойл. 
Сред по-големите участници в търговията с нефт и нефтени продукти са LUKOIL, PETROL, 
OMV, SHELL, NAFTEX, PRISTA-OIL, OPET, HELLENIC PETROLEUM. 

 
“ЛУКОЙЛ България” ЕООД – дъщерно дружество на руската Лукойл от 1999 г., е лидер 
в търговията и дистрибуцията на горива, полимери и нефтохимикали, производство на 
“ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, водещ доставчик в Европа и САЩ. Групата притежава 
верига над 200 бензиностанции в цялата страна, с висок дял от пазара на нефтопродукти, горива 
и полимери в държави от ЮИЕ. 

 
„ПРИСТА ОЙЛ” АД – България, е част от Групата на „ПРИСТА ОЙЛ”, която посредством 
дъщерните си дружества в цяла Европа, упражнява дейности в областта на производството, 
разпространението, продажбата и търговията с двигателни и индустриални масла, греси, 
спирачни течности, металообработващи течности и охлаждащи течности. За последните 13 
години фирмата е развила бизнес отношения в над 20 държави от региона, като пазарното й 
присъствие в отделните страни е в рамките между 5-55%. 

"ПЕТРОЛ" АД е частна компания, създадена през 1932 г., лидер в дистрибуцията на горива в 
България, с повече от 500  бензиностанции, собствена рафинерия, лаборатории за постоянен 
контрол на качеството на нефтопродуктите, 80 петролни бази и 3 петролни пристанищни 
терминала, равномерно разпределени в цялата страна. 

Електроенергия 
 

България разполага с разнообразен електропроизводствен микс, включващ ядрени, 
термични и ВЕИ (водни, вятърни и слънчеви централи). Производството на електрическа 
енергия се осъществява от централи, отделени през 2000 г. от „НЕК” ЕАД, част от които са 
частни и друга част, които понастоящем са включени в състава на БЕХ ЕАД.  
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Ядрената централа АЕЦ „Козлодуй” (3760 MW инсталирана мощност, а в експлоатация - 2000 
MW, след извеждането на 1, 2, 3 и 4 блок), ТЕЦ „Марица Изток 2” (1556 МW инсталирана 
мощност) са еднолични търговски дружества, които са  100% собственост на БЕХ ЕАД.  

 
ТЕЦ „Варна” ЕАД (1260 MW ), ТЕЦ „Марица Изток 3” (906 MW ), бъдещата заместваща 
мощност на площадката на ТЕЦ „Марица Изток 1” (670 MW), ТЕЦ „Марица 3” (120 MW), 
ТЕЦ „Русе” (220 MW) и ТЕЦ „Бобов дол” (630 MW) са мажоритарно или изцяло частна 
собственост. Малките ВЕЦ са раздържавени, а по-големите водни мощности и ПАВЕЦ са 
собственост на НЕК ЕАД. 

 
„Националната електрическа компания” ЕАД е дъщерно дружество на БЕХ ЕАД, което 
осъществява лицензирани дейности по пренос, системно управление, производство на 
електрическа енергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ (2 563 MW), доставки на електрическа енергия на 
потребители, присъединени към преносната мрежа и на Електроразпределителните дружества и 
е страна по сключени дългосрочни двустранни договори за изкупуване на електроенергия. От 
1.01.2007 г., след преструктуриране по изискванията на Директива 2003/54, от НЕК ЕАД е 
отделено дъщерно дружество – Електроенергиен системен и пазарен оператор (ЕСО ЕАД) 
като преносните активи са собственост на компанията – майка. 

 
Разпределението на електрическа енергия се осъществява от регионални компании -
мажоритарна собственост (по 67%) на  E.ON AG (Югоизточна България), EVN AG 
(Югозападна България) и CEZ a.s. (Западна България). С оглед изпълнение на изискванията на 
Директива 2003/54, дружествата са преструктурирани чрез разделяне на дейностите по 
разпределение и снабдяване с електрическа енергия в организационно и юридическо 
отношение.  

 

Топлинна енергия 

Лицензии за извършване на дейността топлоснабдяване са предоставени от ДКЕВР на над 20 
регионални топлоснабдителни компании. Други  лицензии са издадени за топлоелектрически 
централи в активите на химически, металургични, хранително-вкусови, нефтохимически и 
текстилни промишлени предприятия. Повечето от тези компании разполагат с инсталации за 
комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с обща инсталирана 
електрическа мощност над 1600 МВт с общо годишно производство на електрическа енергия от 
5.7 ТВтч за 2009 г. и съответно притежават лицензия за продажба на електроенергия по 
комбиниран способ по утвърдени от ДКЕВР преференциални цени.  

Всички топлофикационни дружества, с изключение на „Топлофикация София” ЕАД (която 
обслужва над 60% от всички потребители на топлинна енергия в страната), „Топлофикация 
Перник” ЕАД и „Топлофикация Шумен” ЕАД, са частна собственост.  
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ЕЕННЕЕРРГГИИЙЙННАА  ЗЗААВВИИССИИММООССТТ  
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Енергийна зависимост, 
общо, % 

48.5 49.8 46.5 46.0 44.0 47.9 48.3 47.3 46.0 51.8 52.5 

Енергийна зависимост, 
въглища, % 

31.0 33.0 33.0 37.0 32.0 36.0 40.2 36.1 34.0 37.6 42.0 

Енергийна зависимост, 
суров нефт, % 

99.5 99.3 99.2 99.4 99.3 99.4 100.1 97.7 99.8 100.2 101.0 

Енергийна зависимост, 
природен газ, % 

99.3 99.2 99.6 99.3 99.3 99.5 95.9 87.4 89.8 91.5 96.3 

* Данните са актуализирани от годишника на НСИ за 2008 г. 

 
 
Енергийната зависимост показва зависимостта на страната от внос на енергия и ресурси.  
 
Енергийната зависимост на България е незначително по-ниска от средната за страните-членки 
на ЕС. 
 
Основен местен ресурс на България са лигнитните въглища.  
 
Залежите на природен газ са скромни, но представляват интерес като местен източник, който до 
известна степен ограничава нарастването на цените на вносния природен газ. През 2009 г. 
поради изчерпване на залежите от природен газ, добивът на природен газ от находището на 
„Галата” е прекратен.  

В края на 2008 г. британската компания "Мелроуз рисорсиз" откри ново находище на природен 
газ в района на гр. Каварна. Първоначалните оценки са, че находището разполага с 24 милиарда 
кубически метра природен газ. През м. февруари 2009 г. от американския концесионер "Дайрект 
Петролиъм" заявиха, че са открили газово находище на дълбочина от около 4100 метра в село 
Девенци, Плевенско. Потенциалното количество се оценява на около 6 милиарда кубически 
метра.  

Количеството и потенциалът на урановите руди имат само приблизителни оценки, а добивът 
им беше прекратен и рудниците затворени заради високите разходи, несъвършените 
технологии и радиоактивни замърсявания.   
 
Ядрената енергия се отчита за местен източник и в значителна степен допринася за подобряване 
на енергийната независимост. 
 
Мерките за стимулиране на енергийната ефективност и насърчаване на производството на 
енергия от възобновяеми енергийни източници и лансираните проекти за изграждане на нови 
мощности на местни въглища и ядрено гориво ще се отразят положително на показателя за 
енергийна зависимост, но не могат да доведат до значителен ефект в краткосрочен период.  
 
 
 
 
ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВОО  ННАА  ППЪЪРРВВИИЧЧННАА  ЕЕННЕЕРРГГИИЯЯ  

 

Производството на първична енергия задоволява около 50% от брутното вътрешно 
потребление на енергия в страната при сравнително неизменна структура през последните 
години и при динамика, произтичаща от тази на потреблението.  
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ППРРЕЕООББРРААЗЗУУВВААННЕЕ  ННАА  ЕЕННЕЕРРГГИИЯЯ  
 
Около 2/3 от горивата и енергията се използват от централи за производство на електрическа и 
топлинна енергия, приблизително 1/3 – от рафинерии за производство на нефтопродукти и 
незначителна част - от брикетни фабрики, доменни пещи и коксуващи предприятия. 
Получената в резултат на преобразуването енергия е около 60% от вложената за преобразуване. 
 

Преобразуване на първична енергия, 1000 тне
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ККРРААЙЙННОО  ППООТТРРЕЕББЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ЕЕННЕЕРРГГИИЯЯ  
 

Наличната за крайно потребление енергия се използва за неенергийно потребление (основно от 
химическата промишленост) и за енергийно потребление. 
 
Индустрията остава доминиращ потребител на енергия.  
 
 
 

 
 
 
 

 
.  
 
 
 
 
 

 
 

 

Структура на производството на първична енергия 
(2008 г.)
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ЕЕННЕЕРРГГЕЕТТИИККААТТАА  ВВ  ЦЦИИФФРРИИ  ––  22000099  гг..  

 
Настоящият раздел е подготвен въз основа на Констативен енергиен баланс за 2009 г., който се 
изготвя от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на базата на отчетна 
информация, предоставена от страна на енергийните предприятия в страната, в съответствие с 
разпоредби на Закона за енергетиката и нормативната рамка по неговото прилагане. 
 
ММЕЕССТТННИИ  ВВЪЪГГЛЛИИЩЩАА  
 
ДОБИВЪТ на въглища възлиза на 27.2 млн. тона, което е с 5.5% по-малко в сравнение с 2008 г.  
 
В структурата на добитите въглища преобладават лигнитните – 92.3%, следвани от кафявите -  
7.6% и черни въглища – 0.1%. 
 
Общият добив на лигнитни въглища е 25.1 млн. тона като техен основен производител е Мини 
“Марица изток” ЕАД, с дял от 95.9%. Други производители на лигнитни въглища са мините 
„Бели брег” (1.5%), „Станянци” (1.4%) и „Чукурово” (1.2%). 

 
Общият добив на кафяви въглища е 2.1 млн. тона, добити основно от Бобовдолския (0.93 
млн.т.) и Пернишкия (0.85 млн. т.) басейни. 
 
Общият добив на черни въглища е незначителен (13.4 хил.т.) и е реализиран от Мини „Балкан 
2000” ЕАД. 
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МЕСТЕН ДОБИВ 2009г.: ВИДОВЕ ВЪГЛИЩА И ПРОИЗВОДИТЕЛИ
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ПОТРЕБЛЕНИЕТО на въглища е предимно за производство на електрическа и топлинна 
енергия – 97.7%, както и за производство на брикети (1.7%), за собствени нужди и други 
консуматори (0.2%) и за отоплителни нужди на домакинствата (0.4%). 
  
 
 
ППРРИИРРООДДЕЕНН  ГГААЗЗ  

ВНОСЪТ на природен газ в България за 2009 г. е 2 648 млн. м3  и се осигурява от Русия -
единствен доставчик на ресурса за България. Местният добив на природен газ е 15 млн. м3, 
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реализирани  от „Проучване и добив на нефт и газ” АД и „Мелроуз Ресорсис Сарл”; същият, в 
сравнение с 2008 г., е намалял с 93%, главно поради изчерпване на находището в „Галата”.  

Българската страна експлоатира подземното газохранилище “ЧИРЕН” с капацитет на активен 
газ около 350 млн. м3/годишно. През 2009 г. в него са нагнетени 245 млн. м3 природен газ, а 
изтегленото количество е 260 млн. м3. 

ПОТРЕБЛЕНИЕТО на природен газ в страната е 2 536 млн. м3, което е с 24% по-малко в 
сравнение с 2008 г.. Индустрията е с 54% дял, следвана от енергийния сектор с 39% услуги и 
обществествен сектор с 5% и бит с 2%. Продажбите на природен газ за потребителите в 
страната се осъществяват от „Булгаргаз” ЕАД и от лицензирани газоразпределителни 
дружества. 

В структурата на индустриалните потребители, с водещ дял от 64% е химическата 
промишленост, следвана от стъкларска и порцеланова промишленост -12%, металургията - 10%, 
строителство -3% и други 11%. 
 
В структурата на потребителите от енергийния сектор са включени всички предприятия и/ или 
енергийни инсталации, които преобразуват природния газ в топлинна и/или електрическа 
енергия. С преобладаващ дял от 68% е групата на топлофикационните дружества, 
осъществяващи централизирано топлоснабдяване и заводските централи (инсталации в 
индустриални предприятия) с дял от 32%. 
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ПРИРОДЕН ГАЗ 2009г.: СТРУКТУРА НА ПОТРЕБЛЕНИЕ
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Предмет на особено внимание представлява динамиката на продажбите на 
газоразпределителните дружества, чиято мрежата е в процес на развитие и разширение. През 
2009 г. техните продажби са намалени с 14% спрямо 2008 г., като в това число на „Овергаз” –
намалението е с 14%, на „Черноморска технологична компания”, намалението с 19%, а при 
останалите газоразпределителни дружества, намалението е с 9%.  
 
ННЕЕФФТТ,,  ННЕЕФФТТООППРРООДДУУККТТИИ  ИИ  ББИИООГГООРРИИВВАА  
 
 
Потребностите от НЕФТ в страната се обезпечават предимно от внос. Основен вносител и 
преработвател на нефт е  “Лукойл Нефтохим Бургас” АД.  
 
Добивът на нефт в Р България е в незначителни количества. Осъществява се от предприятие 
“Проучване и добив на нефт и газ” гр. Долни Дъбник, което е приватизирано през 2004 г.  
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Структура на брутното производство на 

електрическа енергия по видове централи 

(2009г.) 
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5.7%
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ВЕИ

ТФЕЦ

ПАВЕЦ

През 2009 г. от рафинерията са внесени 6.2 млн. тона суров нефт, което е с 14.6% по-малко в 
сравнение с 2008 г.  
 
Произведени са 5.96 млн. тона нефтопродукти, които се реализират основно на вътрешния 
пазар на горива – автомобилно, дизелово, самолетно гориво и масла.  
 
ЕЕЛЛЕЕККТТРРИИЧЧЕЕССККАА  ЕЕННЕЕРРГГИИЯЯ  

 
Брутното ПРОИЗВОДСТВО на електрическа 
енергия е 43 ТВтч, което е с 4.2% по-малко от 
производството през 2008 г. Търговският ИЗНОС 
на електрическа енергия е 5.1 ТВтч или 11.8% от 
брутното производство.  
 
В структурата на производство на електрическа 
енергия доминират топлоелектрическите централи, 
използващи въглища, следвани от ядрената централа 
АЕЦ „Козлодуй”. Произведената електрическа 
енергия от вятърни генератори през 2009 г. е 233.6 
ГВтч, което е със 91.2% повече в сравнение с 2008 г. 
и представлява 6.5% от брутното 
електропроизводство от ВЕИ.  

Делът на вложените местни енергоносители за производството на електрическа енергия през 
2009 г. е 84.5%, а този на вносните – 15.5% (ядрената енергия е отчетена като местен 
енергоносител).   
 
Крайното ПОТРЕБЛЕНИЕ на електрическа енергия в страната през 2009 г. възлиза на 28.3 
ТВтч, което е с 5.3% по-малко в сравнение с 2008 г. Стопанският и обществен сектор участват в 
крайното потребление на електрическа енергия с 63.2%, а битовия с 36.8%. 
 
Продажбите на електрическа енергия на свободния пазар през 2009 г. са 4.4 ТВтч (15.7% от 
продадената електрическа енергия на крайни потребители в страната).  
 
Закупената от крайните снабдители електрическа енергия възлиза на 25.7 ТВтч, което 
представлява с 0.8% по-малко от 2008 г. 
 

ТТООППЛЛИИННННАА  ЕЕННЕЕРРГГИИЯЯ  
 

През 2009 г. е ПРОИЗВЕДЕНА 15.1 ТВтч топлинна енергия от ТФЕЦ, ЗТЕЦ и АЕЦ, което е 
с 16.6% по-малко в сравнение с 2008 г. (за заводски централи – намалението е с 28.8%, а за 
топлофикационните дружества – увеличение с 1.1%). С най-голям относителен дял от 
вложените горива за производство на топлинна енергия са газообразните горива (44.8%), 
следван от вносните въглища – 26.7%, местни въглища – 19.5%, течни горива – 6.8% и ядрена 
енергия – 2.2%.  
 
В структурата на производство на топлинна енергия с доминиращ дял са заводските централи – 
50.5%, следвани от топлофикационните дружества – 47.7% и АЕЦ „Козлодуй” ЕАД – 1.8%. 
 
РЕАЛИЗИРАНАТА  топлинна енергия през 2009 г. възлиза на 12.8 ТВтч, което е с 18.1% по-
малко спрямо 2008 г. В структурата на потребление на топлинна енергия с най-голям дял са 
промишлените и стопански потребители – 61.8%, следвани от домакинствата – 32.9% и 
бюджетните организации – 5.3%. Спрямо 2008 г., потреблението на топлинна енергия от 
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промишлените и стопански потребители  е намаляло с 27.1%, на бюджетните потребители се е 
увеличило с 3.3%, а на битовия сектор се е увеличило с 2.5%.  
 
Произведената по комбиниран начин от топлофикационните дружества електрическа енергия 
нараства през последните години. Ефективността на комбинираното производство общо за 
всички топлофикации е 68.8%. Централите, които работят с гориво „природен газ”, са с 
ефективност от около 75%, а въглищните – с ефективност от 33% до 58%. 
 

 

 

Списък на съкращенията 

АЕЦ Атомна електрическа централа 

БВП Брутен вътрешен продукт 

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 

ВЕЦ Водно електрическа(и) централа(и) 

ГВтч Гигаватчас(а) 

ЕС Европейски съюз 

ЕС-27 Европейски съюз, обхващащ 27 държави-членки 

ЗТЕЦ Заводска топлоелектрическа централа 

кне/евро БВП Килограм(а) нефтен еквивалент на единица брутен вътрешен продукт 

лв./евро Валутен курс на лева спрямо еврото 

Млн. м3 Милиона кубически метра 

Млрд. м3 Милиарда кубически метра 

Млн. т. Милиона тона  

НСИ Национален статистически институт 

ПАВЕЦ Помпено – акумулираща водно електрическа централа 

ТВтч Тераватчас(а) 

СО2 Въглероден двуокис 

ТЕЦ Топлоелектрическа(и) централа(и) 

тне Тона нефтен еквивалент 

ТФЕЦ Топлофикационна електроцентрала (топлофикационно дружество) 

ХЕК Хидроенергиен комплекс 

хил. т. Хиляди тона  

MW Мегават(а) 
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ДДооккллаадд  вв  ииззппъъллннееннииее  ннаа    

ччлл..  44  оотт  ДДииррееккттиивваа  22000033//5544  ооттнноосснноо  ооббщщииттее  ппррааввииллаа  ннаа  

ввъъттрреешшнниияя  ппааззаарр  ннаа  ееллееккттррооееннееррггиияя  ии  

  ччлл..  77  оотт  ДДииррееккттиивваа  22000055//8899  оотт  1188  яяннууааррии  22000066  гг..  ооттнноосснноо  

ммееррккии  ззаа  ггааррааннттииррааннее  ссииггууррннооссттттаа  ннаа  ддооссттааввккииттее  ннаа  

ееллееккттррииччеессккаа  ееннееррггиияя  ии  ииннффрраассттррууккттууррннииттее  

ииннввеессттииццииии  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юли 2010 г., София 
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Настоящият доклад се предоставя в изпълнение на чл. 4 от Директива 2003/54 от 26 юни 

2003 г. относно общите правила на вътрешния пазар на електроенергия и чл. 7 от Директива на 

2005/89 от 18 януари 2006 г. относно мерки за гарантиране сигурността на доставките на 

електрическа енергия и инфраструктурните инвестиции. Разпоредбите на чл. 7 от Директива 

2005/89 са въведени в националното законодателство с Наредбата относно съдържанието, 

структурата, условията и реда за предоставяне на информацията, предвидена в правото на 

Европейските общности в областта на енергетиката, на институции на Европейските общности 

(Приета с ПМС № 332 от 11.12.2006 г., обн., ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г., в сила от датата на 

влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 

1.01.2007 г.) – чл. 8, ал. 1 и 2. 

 

І. Инструменти (предвидени и предприети мерки) по отношение на сигурността на 

снабдяването съгласно Закона за енергетиката и подзаконови актове за прилагането му 

Предвидените и предприети мерки по отношение на гарантиране сигурността на 

доставките на електрическа енергия и инфраструктурните инвестиции съгласно Закона за 

енергетиката и подзаконовите актове за прилагането му са подробно описани в доклада, 

предоставен на ЕК през 2008 г. Няма настъпили съществени законодателни промени в тази 

област през 2008 г. и 2009 г.  

 

ІІ. Възможности на електроенергийната система (ЕЕС) за снабдяване на   текущите и 

бъдещите потребности от електрическа енергия, включително: 

 

1. Оперативна сигурност на мрежите 

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) осъществява управлението на 

електроенергийната система на България, съвместната паралелна работа с електроенергийните 

системи на другите страни от ENTSO-E, осигурява експлоатацията и поддръжката на 

преносната електрическа мрежа и организира пазара на електрическа енергия. Управлението на 

електроенергийната система се осъществява в съответствие с изискванията на „Правила за 

управление на ЕЕС” и „Operation Handbook” на ENTSO-E. Междусистемните обмени със 

съседните ЕЕС се осъществяват съгласно търговски договори и приети стандарти за сигурност в 

регионалната група „Континентална Европа” на ENTSO-E.  

Централно диспечерско управление (ЦДУ) осъществява централизираното управление 

на електрическите централи и преносната електрическа мрежа. Показателите за работата на 

електроенергийната система на България са едни от най-добрите в рамките на ENTSO-E. Тези 

резултати са постигнати от оперативния персонал, чрез използване на модерна управляваща 
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инфраструктура, включваща диспечерски управляващи SCADA/EMS-системи за реално време в 

ЦДУ и ТДУ, телекомуникации и телемеханика в централите и подстанциите, които образуват 

автоматизирана система за диспечерско управление (АСДУ). Чрез комуникационните сървъри 

на диспечерската система, се осъществява обмен на информация в реално време с 

диспечерските центрове на Системните оператори от съседните страни. Изградени са 

телекомуникацонни връзки, чрез които се осигурява предаването на информация между 

електроенергийните обекти и диспечерските центрове, команди за ускоряване действието на 

релейни защити и за действието на противоаварийни автоматики. Изградени са системи за 

управление на подстанции (САУП) и периферни постове (ПП) в електроенергийните обекти, 

чрез които се събира необходимата информация за диспечерското управление на ЕЕС.  

Централизираното денонощно регулиране на напреженията в преносната електрическа 

мрежа се осъществява чрез "График по напрежение". Поддържането на напреженията в 

преносната електрическа мрежа в допустимите граници гарантира сигурната и безопасна работа 

на ЕЕС, техническите и икономическите характеристики на електрическите съоръжения, 

устойчивата работа на синхронните генератори и е условие за намаляване загубите при пренос и 

трансформация на електрическата енергия.  

ЦДУ контролира работата на управляващите системи в електрическите централи и 

системните автоматики в подстанциите на територията на България. Периодично се 

организират и провеждат системни изпитания за проверка на готовността на електрическите 

централи да предоставят спомагателни услуги и изпълнение на защитния план и плана за 

възстановяване.  

Оценка за очакваното максимално натоварване на ЕЕС, тесните места в преносната 

електрическа мрежа при нормални и ремонтни схеми и възможностите за регулиране на 

напреженията в допустимите граници с наличните технически средства се осъществява чрез 

планиране на зимен максимален режим. Той се изготвя от ЦДУ на базата на перспективен 

модел, включващ прогнозния баланс на генериращите мощности и снетите товари от 

контролните дни. Въз основа на този режим се предлагат мероприятия за увеличаване 

преносната способност на електрическата мрежа и избягване на тесните места в нея.  

При присъединяване на потребители, производители и обекти на разпределителните 

предприятия към преносната електрическа мрежа, ЦДУ участва в определяне изискванията и 

начина за присъединяване. При изграждане на обекти с значителна мощност или при промени 

в конфигурацията на преносната електрическа мрежа, в ЦДУ се изследва 

потокоразпределението, статичната и динамичната устойчивост, граничните режими и 

изискванията към управляващите системи. Извършва се и техническо обезпечаване на 

инвестиционните проекти.   
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Съществена част от планирането режима на работа на преносната електрическа мрежа, е 

подготовката на "Годишна ремонтна програма на мрежа 400 и 220 kV на ЕЕС на България". Тя 

се изготвя на базата на постъпилите заявки от отделните мрежови експлоатационни райони 

(МЕР), заявките за ремонт на съоръженията в АЕЦ “Козлодуй”, програмата за ремонт на 

генериращите мощности и инвестиционната програма на НЕК. Получената  информация се 

обработва и проверява чрез съответните изчислителни модели за допустимост от гледна точка 

на критериите за сигурност.  

Изградените междусистемни електропроводи създават необходимите технически условия 

за обмен на значителни количества електроенергия и участие на страната в регионалния и 

европейски пазар на електроенергия. ЦДУ определя разполагаемата пропускателна способност 

(NTC) по международните електропроводи и контролира използването на закупените права за 

пренос. За координиране ремонтната програма на междусистемните електропроводи, от 

системните оператори от Югоизточна Европа е създадена работна група “Annual Maintenance 

Schedule”. Тази група изработва и съгласува ремонтната програма на междусистемните и някои 

основни вътрешни електропроводи за година-напред, в съответствие с "Policy 4" от “Operation 

Handbook” на ENTSO-E. Членове на работна група “Annual Maintenance Schedule” са 

представителите на системните оператори на България, Румъния, Сърбия, Македония, Албания, 

Гърция, Босна и Херцеговина, Хърватия и Унгария.  

Съвместната работа с Европейските системни оператори и развитието на 

електроенергийния пазар изисква все по-интензивен обмен на информация за състоянието на 

електроенергийната система, преносните възможности на междусистемните електропроводи, 

пазарна информация и др. Решаването на тези задачи ще се постигне чрез реализирането на 

следните проекти: 

− Интеграция с информационната мрежа на Регионалната група „Континентална Европа” 

на ENTSO-E, чрез електронна магистрала; 

− Осигуряване на отдалечен достъп до част от информационните системи на ЦДУ; 

− Изграждане на адекватна комуникационна инфраструктура на ЕСО-ЕАД с цел, 

пълноценно използване на оптичната мрежа в рамките на страната.   

 

За информационното осигуряване на оперативното управление на ЕЕС се работи по 

следните проекти: 

− Изграждане на система за диспечерски заявки, чрез която да се координира дейността по 

изпълнение на заявките за ремонтни и други дейности по съоръжения управлявани от ЕСО 

ЕАД;   

− Система за авариен бюлетин за контрол на аварийността на съоръженията в ЕЕС; 
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− Развитие на системите за Оперативна диспечерска информация и Диспечерска ведомост;  

− Развитие на Система за междусистемни обмени, насочено към интеграция със системите 

за конкурентен пазар и хармонизиране с промените в стандартите на регионалната група 

„Континентална Европа” на ENTSO-E; 

− Развитие на системите за дистанционно отчитане на електромери с цел подобряване 

работата при контрола на диспечерските графици, графиците за обмен със съседните 

оператори и електроенергийния пазар; 

− Развитие на системи за контрол на състоянието и сигурността на работа на ЕЕС. 

 

2. Прогнозен баланс между търсене и предлагане за следващия период от 5 години 

и предвиждания за състоянието на сигурността на снабдяването за периода от 5 до 15 

години, считано от датата на изготвяне на доклада  

 

ПРОГНОЗА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ БАЛАНС*, млн. кВтч 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 

Брутно производство 42106 44289 41879 41491 40532 43278 49667 56005 

Брутно вътрешно 

потребление 
36627 37439 38459 37986 38171 37042 39348 43368 

* Източник: за периода 2010-2014 г.- прогноза на ЕСО, 

                   за 2015, 2020 и 2025 г. - проект на Енергийна стратегия, юни 2010 г. 

 

За 2008 г. брутното производство на електрическа енергия е в размер на 44 987 млн. кВтч, а 

брутното вътрешно потребление в страната е 39 643 млн. кВтч.**  

За 2009 г. брутното производство на електрическа енергия е в размер на 43 090 млн. кВтч, а 

брутното вътрешно потребление в страната е 38 018 млн. кВтч.**  

** Източник: за 2008 и 2009 г.- констативни гориво-енергийни баланси на МИЕТ 

 

ІІІ. Стратегически електроенергийни проекти за гарантиране сигурността и 

непрекъсваемостта на електроенергийните доставки 

 

Изпълнени проекти 

� Рехабилитация и модернизация на ТЕЦ “Марица Изток 3” с цел удължаване 

експлоатационния живот на електропроизводствените мощности, както и изпълнение 

изискванията на екологичното законодателство на ЕС; 
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� Завършване изграждането на електроенергийна междусистемна връзка с Македония: 

п/ст. Червена Могила (България) – п/ст. Щип (Македония) - част от Европейски 

коридор № 8. 

 

Проекти в процес на подготовка и реализация  

� Завършване изграждането на заместваща мощност на площадката на ТЕЦ „Марица 

Изток 1”; 

� Изграждане на АЕЦ “Белене” и на необходимата електроенергийна инфраструктура за 

присъединяване към националната електроенергийна система 

� Рехабилитация и модернизация на ТЕЦ “Марица Изток 2” и други ключови 

електропроизводствени мощности за удължаване експлоатационния им живот, както и 

изпълнение изискванията на екологичното законодателство на ЕС; 

� Оползотворяване на потенциала на възобновяеми енергийни източници: завършване 

изграждането на хидровъзел “Цанков камък”; намерение за обновяване на инициативите 

за изграждане на хидроенергиен комплекс „Горна Арда” и на хидроенергийни 

комплекси на река Дунав - „Никопол – Турну Мъгуреле” и „Силистра - Кълъраш” и др.; 

� Продължаване действията по разширяване и модернизация на националната 

електропреносна инфраструктура, необходима за ефективното функциониране на 

електроенергийния пазар, както и за обмена на електроенергия с региона на ЮИЕ и ЕС: 

приключване на проекта „Енергия 2” за рехабилитация и модернизация на 

електропреносната система; изграждане на подстанции и електропроводи на високо и 

средно напрежение; евентуално изграждане на втора електроенергийна междусистемна 

връзка между България  и Гърция - проект „Междусистемен електропровод 400 kV п/ст. 

„Марица изток” – Гълъбово – п/ст. Неа Санта” - Комотини”. 
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ДДооккллаадд  ззаа  22000099  гг..  вв  ииззппъъллннееннииее  ннаа    

ччлл..  55  оотт  ДДииррееккттиивваа  22000033//5555  ззаа  ооббщщииттее  ппррааввииллаа  ннаа  

ввъъттрреешшнниияя  ппааззаарр  ннаа  ппррииррооддеенн  ггаазз  ии    

ччлл..  55  оотт  ДДииррееккттиивваа  ннаа  22000044//6677  оотт  2266  ааппрриилл  22000044  гг..  ооттнноосснноо  

ммееррккии  ззаа  ооббееззппееччааввааннее  ссииггууррннооссттттаа  ннаа  ссннааббддяяввааннееттоо  сс  

ппррииррооддеенн  ггаазз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Юли 2010 г., София 
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Настоящият доклад се предоставя в изпълнение на чл. 5 от Директива 2003/55 за общите 

правила на вътрешния пазар на природен газ и чл. 5 от Директива на 2004/67 от 26 април 2004 

г. относно мерки за обезпечаване сигурността на снабдяването с природен газ. Разпоредбите на 

чл. 5 от Директива 2004/67 са въведени в националното законодателство с Наредбата относно 

съдържанието, структурата, условията и реда за предоставяне на информацията, предвидена в 

правото на Европейските общности в областта на енергетиката, на институции на Европейските 

общности (Приета с ПМС № 332 от 11.12.2006 г., обн., ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г., в сила от 

датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към 

Европейския съюз - 1.01.2007 г.) – чл. 8, ал. 1 и 2. 

 

І. Инструменти (предвидени и предприети мерки) по отношение на сигурността 

на снабдяването съгласно Закона за енергетиката и подзаконови актове за прилагането 

му 

Предвидените и предприети мерки по отношение на сигурността на снабдяването 

съгласно Закона за енергетиката и подзаконовите актове за прилагането му са подробно 

описани в доклада, предоставен на ЕК през 2008 г. Няма настъпили съществени законодателни 

промени в тази област през 2008 г. и 2009 г.  

 

ІІ. Други мерки за гарантиране сигурността на газоснабдяването 

 

1. Капацитет за съхраняване на природен газ 

Капацитетът за съхраняване на природен газ в подземното газово хранилище «Чирен» е 

600 млн.м3. 

Капацитетът за извличане на природен газ за един добивен период от 160 дни от 

хранилището «Чирен» възлиза на не повече от 450 млн.м3. През 2009 г. в него са нагнетени 245 

млн.м3 природен газ, а изтегленото количество е 260 млн.м3. 

 

2. Капацитет на добив от газохранилището 

Максималният дневен добив от подземно газохранилище “Чирен”, достигнат по време 

на газовата криза през месец януари 2009 г., е 4,3 млн.м3/ден. 

 

3. Обхват и срок на дългосрочните договори за доставки на природен газ, сключени 

от дружества, учредени и регистрирани по Търговския закон, при спазване 

поверителността на информацията, която е търговска тайна 

“Булгаргаз” ЕАД има сключени три договора за доставка на природен газ: 
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- Договор № 2 от 27.04.1998 г. с “Овергаз Инк” АД за доставка на природен газ за Република 

България с валидност до 31.12.2012 г; 

- Договор от 01 май 1997 г. с “WIEE – Zug” AG за закупуване на природен газ, с валидност до 

31.12.2012 г; 

- Договор № 643/00157629/210299 от 08 октомври 2003 г. с ООО “Газпром Експорт” за 

доставка на природен газ от Руската Федерация за потребители в Югозападна България, с 

валидност до 31.12.2010 г. 

 

4. Степен на ликвидност на пазара на природен газ 

Все още не функционират ликвидни газови пазари, тъй като на този етап България внася 

природен газ от един източник – Руската Федерация, по едно трасе – през Украйна. Работи се 

по насърчаване на проучванията за шистов газ и дълбоководните проучвания за нефт и газ. 

Очакват се концесии за газ в региона на Калиакра и Каварна. Диверсификация на източниците 

и маршрутите за доставки на природен газ, като предпоставка за създаване на ликвиден газов 

пазар и подобряване сигурността на снабдяването, биха се постигнали чрез реализация на 

проектите по точка III. 

 

5. Ниво на междусистемни връзки на националната газотранспортна система 

Българската страна има най-добре развитата транзитна газопреносна мрежа в региона на 

ЮИЕ, като транзитира природен газ за съседните страни. На практика в момента България е 

газовият разпределителен център на ЮИЕ, осигурявайки транзита на природен газ за съседните 

страни - Турция, Гърция и Р Македония, с което поема сериозна отговорност за осигуряване 

сигурността на газовите доставки в региона на ЮИЕ. С реализацията на проектите по точка III, 

българската страна ще осигури диверсификация и подобрена сигурност на газовите доставки не 

само за региона на ЮИЕ, но и за страните от Южна, Централна и Западна Европа. 

 

Съществуващите транзитни газопроводи имат следния капацитет: 

- за Турция – ~14 млрд.куб.м/година; 

- за Гърция – ~3 млрд.куб.м/година; 

- за Македония – ~0.8 млрд.куб.м/година. 

 

За 2009 г. са транзитирани 12.31 млрд.куб.м., съответно за Турция – 10.17 млрд.куб.м., за Гърция 

– 2.06 млрд.куб.м. и за Република Македония – 0.08 млрд. куб.м.* 

 

* Източник - констативен гориво-енергиен баланс за 2009 г. на МИЕТ 
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6. Гъвкавост на системата 

В настоящите условия капацитетът на националната газотранспортна система е 

достатъчен за задоволяване потребностите от природен газ и пренасочване на газ към засегнати 

региони. През месец януари 2009 г., в края на газовата криза, беше осъществен реверсивен поток 

на природен газ по транзитния газопровод за Гърция (от Гърция към Югозападна България). За 

30 часа бяха внесени 3 млн.м3 природен газ през гръцката система. В бъдеще, предвид 

потенциала за нарастване на газовото потребление в България и региона на ЮИЕ и 

необходимостта от осигуряване транзита на природен газ за Европейския пазар, капацитетът на 

газотранспортната мрежа на територията на България ще бъде разширен чрез реализация на 

проектите по т. III. 

 

7. Прекъсваемост на потреблението 

В договорите с потребителите и общите условия за доставка на природен газ са 

предвидени клаузи за прекъсване на доставките при въвеждане на ограничителен режим в 

страната в кризисни обстоятелства. 

8. Сътрудничество между операторите на преносни системи на съседни държави-

членки при координиран диспечинг 

Балканският диспечерски център, намиращ се в София, осигурява денонощен 

оперативен контрол и диспечерско управление на потоците руски природен газ в страните от 

Балканския регион, работейки в тесен контакт с диспечерските служби на страните-транзитьори 

и страните-потребители на руски природен газ в Балканския регион. 

 

9. Координирани диспечерски действия между операторите на преносни системи 

и операторите на разпределителни мрежи 

Разпорежданията на оператора на газопреносната мрежа са задължителни за операторите 

на газоразпределителните мрежи, за доставчиците, добивните предприятия на природен газ, 

операторите на газохранилища и за потребителите на природен газ, присъединени към 

газопреносната мрежа. Операторът на газопреносната мрежа осъществява управлението й пряко 

или чрез оперативния дежурен персонал на обектите на газопреносната мрежа, операторите на 

газоразпределителните мрежи и оперативния дежурен персонал на добивните предприятия, 

газохранилищата и потребителите, свързани към газопреносната мрежа. Централното 

диспечерско управление към „Булгартрансгаз” ЕАД управлява газотранспортната система, като 

осъществява непрекъснато оперативно управление – пряко или чрез районните диспечерски 

управления, на газопреносната мрежа, свързаните към нея газоразпределителни мрежи и други 

обекти, спазвайки критериите за сигурна, безопасна, качествена и икономична работа. 
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10. Местно производство на газ 

В началото на 2009 г., непосредствено след газовата криза, находище „Галата” в 

българския Черноморски шелф бе изчерпано, при което местният добив значително намаля до 

пренебрежимо малки количества. През цялата 2009 г. в страната са добити едва 15 млн.м3 

природен газ, което е под 1% от потреблението в страната (2.536 млрд.м3).  

 

11. Гъвкавост на производството 

В страната е налице гъвкавост на производството. По време на газовата криза през месец 

януари 2009 г. добивът на природен газ бе максимализиран до 0,29 млн. м3/денонощие. 

 

12. Гъвкавост на вноса 

Количествата по основния дългосрочен договор за доставка на природен газ в Република 

България се съгласуват всяка година до 30 септември на предходната година, в зависимост от 

реалните потребности от внос на природен газ. 

 

13. Очакваните тенденции в добива, снабдяването, трансграничните обмени и 

потребление, позволяващи предприемане на мерки за управление на потреблението 

Прогнозни количества природен газ за продажба в страната и количества природен газ 

за транспортиране през територията на Република България за трети страни: 

 

в млн. куб. м 

Продажби   Транзит* 

2010 г.   2 800**              17 800 

2011 г.   3 200***   17 800 

2012 г.  3 500***  17 800      

Общо:  9 500   53 400    

*    Източник – „Булгартрансгаз” ЕАД 

**   Източник – прогнозен гориво-енергиен баланс за 2010 г., МИЕТ 

***  Източник – експертна оценка на МИЕТ 

ІІІ. Стратегически проекти за гарантиране сигурността на газоснабдяването 

� Газопровод „НАБУКО” за пренос на природен газ от Каспийския регион, Близкия изток 

и Северна Африка към региона на ЮИЕ и ЕС. Предвижда се финансиране по 

Европейската енергийна програма за възстановяване в размер до 200 млн.евро; 
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� Газопровод „Южен поток” - от Русия през Черно море до българското крайбрежие, като 

от България се разглеждат две трасета - «южно» и «северно», съответно до Италия и 

Австрия. Ще бъде осигурена директна връзка между Русия и газовия пазар на ЕС; 

� Газопровод Гърция-България (Комотини-Димитровград-Стара Загора), който ще свърже 

българската и гръцката газопреносни системи и ще бъде свързваща инфраструктура за 

България и региона с газопровода Турция-Гърция-Италия. Дължината на съоръжението 

ще бъде около 170 км. Началният капацитет на газопровода ще бъде 3-5 млрд. 

куб.м./годишно. Общият размер на предвижданите разходи е 130 млн. евро. Фазата на 

проектиране ще започне през 2011 г., изграждането и въвеждането в експлоатация на 

газопровода е предвидено за 2012 г. – 2013 г. Предвижда се финансиране по 

Европейската енергийна програма за възстановяване в размер до 45 млн. евро; 

� Газопровод България – Румъния (Русе-Гюргево), свързващ българската с румънската 

газопреносна система. Газопроводът ще бъде с дължина 25 км. и индикативен 

минимален капацитет от 1.5 млрд. куб.м./годишно. Предвижданите разходи възлизат на 

27.6 млн. евро, без разходи за компресорна станция, от които инвестициите на българска 

територия се оценяват на 15-20 млн. евро. Проектирането на междусистемната връзка е 

предвидено да завърши през 2010 г., а през 2011 г. проектът следва да навлезе в 

инвестиционна фаза. Предвижда се финансиране по Европейската енергийна програма 

за възстановяване в размер до 9 млн.евро; 

� Модернизация и разширяване на съществуващото подземно газохранилище в Чирен - 

предвижда се увеличаване на обема активен газ на 850 млн. куб. м. Индикативната 

стойност на инвестиционните разходи е в размер на 250 млн. евро; 

� Изграждане на второ подземно газохранилище. Ще се проучва възможността това да 

стане на мястото на изчерпаното газово находище „Галата”; 

� Изграждане на реверсивна газопреносна връзка Турция-България и осигуряване на 

диверсификация на газовите доставки за българския пазар чрез наличието на няколко 

точки за доставки от външни източници в турската газопреносна система; 

� Изграждане на междусистемна връзка България-Сърбия с капацитет 1,8 

млрд.куб.м/годишно. Очакваната стойност на инвестицията за българската част на 

газопровода е 60 млн. евро. Проектът е одобрен за финансиране по Оперативна 

програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Предвижда се началото на строително-

монтажните работи да бъде през 2012 г. 

 

 


