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 1. Рискове за енергийната сигурност на 

България 



Индекс на рисковете за енергийната 

сигурност 

 Общи енергийни резерви/запаси 

 Внос на изкопаеми горива 

 Национални разходи за енергия 

 Променливост на цените и пазарите 

 Енергийна интензивност на потреблението на енергия 

 Надеждност на производството на електроенергия 

 Енергийна ефективност на транспортния сектор 

 Политики по опазване на околната среда 

 



Резултати за България (1) 

Фиг. 1: Индекс на рисковете за енергийната сигурност 

Източник: Институт за енергетиката в 21-ви век  

нулев риск 

нисък риск 

среден риск 

висок риск 



Резултати за България (2) 

Фиг. 2: 
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Източник: Институт за енергетиката в 21-ви век  

Динамика на Индекса на рисковете за енергийната сигурност 

(1980 г. – 2012 г.)  



Основни предизвикателства пред 

енергийната сигурност на България 

 Променливост на националните енергийни разходи  

 Интензивност на енергийните разходи 

 Разходи  за внос на изкопаеми горива като дял от БВП  

 Зависимост от внос на газ 

 Енергийна интензивност, включително: 

 на потреблението на петрол  

 на транспорта   

=> Три основни риска за енергийната сигурност: висока енергийна бедност, 

ниска енергийна ефективност, лошо управление 



 

 

 

 

2. Лошо управление и завладяване на 

държавната енергийна политика 



Управление на големите енергийни 

проекти 

• Липса на независим анализ разходи - ползи 

• Неясна структура на финансиране 

• Неспазване на европейското законодателство и 

правилата на свободния пазар и конкуренцията 

• Повишаващи се икономически и финансови рискове не 

водят до промяна в стратегията 

 



Управление на държавните енергийни 

дружества (1) 

Фиг. 3 Финансови показатели на НЕК  

 

Източник: Център за изследване на демокрацията, по данни от Министерство на финансите 

линия на 

несъстоятелността 



Управление на държавните енергийни 

дружества (2) 

Фиг. 4 Структура на натрупаните задължения от НЕК за периода 2010 – 2014 г. 

Източник: ДКЕВР 
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694 720 
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392 

Инвестиционни разходи за АЕЦ  
„ Белене"  

Инвестиционни разходи за „ 
Цанков камък"  

Невъзстановени разходи за 
закупена енергия от ВЕИ 
прозиводители  

Невъзстановени разходи за 
ПАВЕЦ при работа в помпен 
режим за 2010 г.-2013 г.  

Инвестиционни разходи по 
дългосрочни договори  

млн.лв. 

млн.лв. 

млн.лв.. 

млн.лв. 

млн.лв. 



 

 

 

3. Към българска енергийна стратегия в 

Европейския съюз 

 



Препоръки 

• Политически консенсус около дългосрочните приоритети 

• Участие в инициативата за Европейски енергиен съюз 

• Ежегоден преглед на енергийната сигурност 

• Подобряване на независимостта на енергийния регулатор и 

въвеждане на ЕС правилата 

• Въвеждане на минимални стандарти за корпоративно управление 

• Разработване на местни енергийни ресурси и диверсификация на 

газовите доставки 

• Подобряване на енергийната ефективност 

• Предварителен анализ разходи - ползи от реализирането на 

инфраструктурни проекти 



 

 

Благодарим Ви! 
 

www.csd.bg  

  

http://www.csd.bg/

