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Безопасност на
световно ниво
зад успеха на
АЕЦ “Козлодуй”

Кой ще строи “Белене”
- руснаци, французи,
американци, китайци
или корейци
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През 2021 г. може да имаме общ
пазар на ток с европейските държави
� Интервю с Ангелин Цачев, изпълнителен директор на ЕСО 6
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Големите
приходи

От 1679 компании в енергетиката,
които отчита статистиката, големите
обороти и приходи се правят от някол-
ко десетки компании, ако сложим и го-
лемите производители от ВЕИ сектора.
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МАРИЯНА БОЙКОВА

16 млрд. лв. се пре-
въртат на година в
енергетиката. Това по-
казват последните пу-
блични данни на нацио-
налната статистика за
2017 г. за оборота в то-
зи сектор. Произведе-
ните, пренесени и раз-
пределени ток, парно и
газ са за 7,7 млрд. лв.
А фирмите, които са го
направили, са 1679.
Енергетиката е във
време на трансформа-
ция, в която се съчета-
ва преход от регулиран
към либерализиран па-
зар, високи екоизисква-
ния и повишаващи се
цени на въглеродните
емисии за тецовете на
въглища. Третият еле-
мент на този период е
стремежът цените да се
запазят на поносими
нива с последици за
енергийните компании.
Всъщност енергетика-
та ни от десетилетия е
в състояние на преход,
съпроводен и с периоди
на финансово разкла-
щане на някои от ком-
паниите.
Едно от най-големите
претоварвания на сис-
темата се случи след
бума на веитата след
2012 г. Тогава към пла-
щанията по преферен-
циалните договори с
американските центра-
ли се прибавиха и пре-
ференциалните цени на
тока от вятър и слънце
и от когенерации. За да
бъде спасена енергети-
ката от безпаричие, бе
въведена таксата “за-
дължения към обще-
ството”. Въведен бе и
5% “данък” върху прихо-
дите на производители-
те, на ЕСО и на “Бул-
гартрансгаз”. Създаде-
на бе и банката на
енергетиката - фонд
“Сигурност на електрое-
нергийната система”. В
него се събират парите
от “задължения към об-
ществото”, петте про-
цента данък за компа-
ниите, сумите от про-
дажбата на квотите въ-
глеродни емисии. За та-
зи година се планира те
да надхвърлят 1 млрд.

Паралелно се
развиваше и
свободният пазар
От миналата година
стартира и платформата
за търговия в рамките
на деня на Българската
независима енергийна
борса. С промени в за-
кона и заради съмнения
за манипулации про-
дажбата на ток задъл-
жително се прави само
на борсата. Това уедри

1679 фирми в
енергетиката

правят на година
16 млрд. лева

Кои са
най-големите
в енергетиката
Безспорно първи е
държавният Български
енергиен холдинг с
капитал от 3,46 млрд.
лв. Холдингът е 100%
собственик на НЕК,
АЕЦ “Козлодуй”, “Мари-
ца-изток 2”, Електрое-
нергийния системен
оператор, “Мини Мари-
ца-изток”, “Булгаргаз”,
“Булгартрансгаз”. До
миналата година дър-
жеше и Българската
независима енергийна
борса, но заради из-
исквания на ЕК я про-
даде на Българската
фондова борса за 5,2
млн. лв.
Държи 50% от дяло-
вете в Ай Си Джи Би -
компанията, която е
собственик на българо-
гръцката газова връзка.
Към края на 2018 г. все
още има и 50% дял в
компанията “Южен по-
ток - България”. Прите-
жава и 32% в застрахо-
вателната компания
“Енергия”.
Активите на холдин-
га, включително финан-
сови, са над 5,7 млрд.
лв. В последните се
включват над 2 млрд.
лв. заеми към дъщерни
предприятия, основно
към ТЕЦ “Марица-изток
2” и НЕК, и вземания
от “Топлофикация - Со-
фия”.
От години БЕХ изку-

пува вземанията на
столичната топлофика-
ция към “Булгаргаз”, за
да може газовата ком-
пания да плаща аван-
сово газа на “Газпро-
мекспорт”. Последно са
изкупени над 90 млн.
лв. през август минала-
та година. Така към
края на 2018 г. взема-
нията от столичното
парно са 467,4 млн. лв.
БЕХ кредитира няко-
га проспериращата
ТЕЦ “Марица-изток 2”
най-вече със закупува-
не на квоти въглеродни
емисии. За 2018 г. су-
мата е над 203 млн. лв.
при цена 10,49 евро на
ток. А за 2019 г. - 359,5
млн. лв. при средна це-
на 21,36 евро за тон.
Приходите на БЕХ са
от дивидентите на дъ-
щерните предприятия.
За миналата година те
са 446,6 млн. лв. при
90,35 млн. през 2017 г.
Печалбата е 364,165
млн. лв. Холдингът при-
бра дивиденти от АЕЦ
“Козлодуй” и от ЕСО,
за да купи квоти въгле-
родни емисии на въ-
глищната си централа.

Секторът е в трансформация - съчетават се преход
от регулиран към либерализиран пазар с високи
екоизисквания и повишаващи се цени на
въглеродните емисии за тецовете на въглища

Българската енергетика постепенно навлиза от регулиран към свободен пазар - първо бе създадена борса за ток, а
до края на годината ще има такава и за газ.

енергията и дойдоха и
големи европейски тър-
говци, което вдигна це-
ните.
Поетапно и със закон
на борсата бяха изва-
дени и веитата до 4 и
над 4 мегавата мощ-
ност. Бе въведен меха-
низмът за премии,
тоест фондът да им пла-
ща разликата между
прогнозната цена на
борсата, определена от
КЕВР, и тази по догово-
рите. От четвъртото
тримесечие от регули-
рания пазар на борсата
се изваждат и веитата
от 1 и над 1 мегават,
което ще направи сво-
бодния пазар с дял

70%.
Промените стават
бавно, понякога мъчи-
телно, с грешки, със съ-
мнения за манипула-
ции, с конфликти между
бизнеса и държавната
енергетика, която най-
вече осигурява ликвид-
ността на борсата.
И тъкмо бе намерен
баланс между интере-
сите и тъй нареченият
дефицит в енергетиката
започна да се свива,
дойде времето на де-
карбонизацията, а с нея
и на ограниченията за
тецовете. Невъзможни-
ят скок на цените на
квотите въглеродни
емисии постави на ко-

лене най-вече държав-
ната ТЕЦ “Марица-из-
ток 2”.
Гордостта на Бълга-
рия, че с микса си от
електроенергия от въ-
глищни централи, АЕЦ
и веита осигурява неза-
висимост от външни из-
точници, започна да се
пропуква. Външната за-
висимост на България е
39,5%, докато за ЕС е
55,1 на сто.

Какво предстои -
обединения на
българския пазар
на ток със
съседните,
което ще успокои

игрите на цените, но
вероятно пък те ще се
стабилизират на по-ви-
соки нива.
В тези сложни за
енергетиката времена
компаниите в сектора
някак успяват да се
справят.
От тези 1679 компа-
нии, които отчита ста-
тистиката, големите
обороти и приходи се
правят от няколко де-
сетки, ако сложим и
големите производите-
ли от ВЕИ сектора.
Това са най-вече фир-
мите на държавната
енергетика и разпре-
делителните компа-
нии.
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От четвъртото тримесечие на тази
година от регулирания пазар на бор-
сата се изваждат и веитата от 1 и над
1 мегават. Това ще даде на свободния
пазар на ток дял от 70%.
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От години, а и за
2018-а с най-големи при-
ходи е Националната
електрическа компа-
ния. За 2018 г. в нея са
влезли 3,22 млрд. лв.
Числото е огромно,

тъй като НЕК е специал-
на. На нея държавата
възлага куп задачи, кои-
то я вкарват в тъй наре-
чения тарифен дефицит,
докарал я до натрупване
на милиарди задълже-
ния.
Първата задача - въз-

ложи на НЕК да сключи
дългосрочни договори за
изкупуване на тока на
известните две амери-
кански централи, както и
им плаща квотите въгле-
родни емисии.
Това би могло да бъде

понесено от НЕК, а и от
обществото, но на ком-
панията є възложиха да
изкупува на преферен-
циални цени и тока от
веитата и да се разпла-
ща с енергодружества-
та.
На трето място - въз-

ложи на компанията да

строи АЕЦ “Белене”.
От години
държавата е
избрала НЕК да
обира луфтовете
в енергетиката,

да балансира интереси-
те, дори и финансово. А
иначе компанията има
вецове, които, без всич-
ки тези ангажименти,
биха є осигурили ком-
фортно присъствие на
пазара.
За 2018 г. тя е на за-

губа от 77,5 млн. лв., ка-
то 63 млн. лв. е платила
по три загубени дела.
Задълженията є са мал-
ко над 4 млрд. лв.
“Булгаргаз” генерира

1,3 млрд. лв. приходи за
миналата година. За
2018 г. е на 31,9 млн. лв.
загуба, тъй като е плати-
ла по делото на ЕК сре-
щу БЕХ, “Булгаргаз” и
“Булгартрансгаз”, иначе
минусът щял да бъде
малък.
АЕЦ “Козлодуй” за

първи път през 2018 г.
минава 1 млрд. лв. при-

ходи. Атомната централа
отчита 1,11 млрд. лв.,
или със 186,88 млн. по-
вече от 2017 г. Печалба-
та е 163,54 млн. лв. при
117 млн. за предходната
година.
Причината за добрите

резултати са по-големи-
те продажби на свобод-
ния пазар. Всъщност на
тока на АЕЦ “Козлодуй”
се разчита за сключване
на двустранни договори
на борсата за по-дълъг
период. За тази година
обаче КЕВР е увеличи-
ла задължението на
централата да осигурява
ток за бита. ТЕЦ “Мари-
ца-изток 2” е извадена
от регулирания пазар
заради високата цена и
атомният ток трябва да
компенсира липсата.
Друга причина за до-

брите резултати е мо-
дернизацията на V и VI
блок. Освен че животът
им се удължава с 30 г.,
другият плюс е, че мощ-
ността им се качва на
104%, което означава и
повече произведен ток.

Електроенергийният
системен оператор е с
приходи 684,6 млн. лв.
при 676,6 млн. за 2017
г., а печалбата му е 32,2
млн. при 28,49 млн.
предходната година.
Компанията работи по
изграждане на електро-
проводи, за да осигури
трансграничния пренос
на електроенергия, как-
то и по обединяването
на българския пазар със
съседните и европейски-
те, което се очаква да
стане през 2021 г. (Виж
интервюто на 6-а стр.)
И другият системен

оператор - “Булгар-
трансгаз”, е с печалба
61,4 млн. за 2017 г.,
предходната е бил на 66
млн. плюс. Приходите му
са 362,6 млн. лв.
Последната компания

от държавната енергети-
ка е ТЕЦ “Марица-из-
ток 2”, която за 2018 г.
е на загуба от над 356
млн. лв., приходите са
636,7 млн. Някога най-
евтината централа след
атомната вече има скъп

ток, тъй като плаща сто-
тици милиони за емисии.
“КонтурГлобал Ма-

рица-изток 3” е с при-
ходи 515,32 млн. лв. за
2017 г., а печалбата е
104,17 млн. лв.
“Ей И Ес Марица-из-

ток 1” отчита 584,28
млн. лв. приходи, печал-
бата е 111,55 млн. лв.
Следващите по прихо-

ди са електроразпреде-
лителните компании.
“ЧЕЗ Електро Бълга-
рия” отчита за 2018 г.
512,9 млн. лв., а “ЧЕЗ
Разпределение Бълга-
рия” - 346,6 млн. лв.
Има сериозен спад в
печалбите им - при
“ЧЕЗ Електро” от 36
млн. през 2017 г. на
15,4 млн. през минала-
та, а при разпредели-
телната компания - от
27 млн. на 3,84 млн. лв.
В края на миналата

седмица стана ясно, че
ЧЕЗ - Прага, е сключи-
ла договор с “Еврохолд”
за продажбата на акти-
вите си в България. Да-
ли сагата, която продъл-

жава втора година, ще
приключи, ще стане яс-
но след решението на
КЗК и КЕВР, които
трябва да одобрят сдел-
ката.
“Енерго-Про” - ком-

панията, който доставя
електроенергията в Се-
вероизточна България,
е с 809 млн. приходи от
двете си компании за
2017 г. Печалбата на
“Енерго-Про Продажби”
е 20,33 млн. лв., а на
“Електроразпределение
Север” - 22,93 млн. лв.
ЕВН с двете си фирми

- за снабдяване и за
разпределение, прави
общо приходи от 897
млн. лв. “ЕВН Електрос-
набдяване” е с печалба
11 млн. лв., а “Електро-
разпределение Юг” - с
44,61 млн.
Най-голямата топло-

фикация - софийската,
обслужва над 70% от
потребителите на пар-
но. Има приходи за
2017 г. от 370 млн. лв. и
е с 35,69 млн. лв. загу-
ба.
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ната област, имат въз-
можност да представят
свои разработки и до-
стижения, с което до-
казват високото ниво на
експлоатация в центра-
лата.
Високо-
квалифициран,
образован,
опитен и
мотивиран екип
Един от най-ценните

активи на АЕЦ “Козло-
дуй”, неизменно оценя-
ван високо от междуна-
родните мисии и про-
верки в българската
атомна централа, е про-
фесионалният екип - ви-
сококвалифициран, мо-
тивиран и отдаден на
своята работа.
Повече от половината

от работещите в АЕЦ
имат висше образова-
ние, а една трета -
средно професионално.
Високите изисквания
към образованието и
квалификацията са на-
ложени от непрекъсна-
тото усъвършенстване
на технологиите, из-
ползвани в ядрената
индустрия.
Атомната централа

прилага съвременна
система за професиона-
лен подбор и осигурява
равни възможности за
работа и кариерно из-
растване в зависимост
единствено от инициа-
тивността, професио-
налната квалификация,
опита и личните каче-
ства, насърчава пови-
шаване на образова-
нието и квалификация-
та.
Учебно-тренировъчни-

ят център на АЕЦ “Коз-
лодуй” разполага с до-
бре поддържана мате-
риално-техническа база
за качествено обуче-
ние: оборудвани със съ-
временни учебно-техни-
чески средства зали,
демонстрационна зала,
работилници за профе-
сионална подготовка с
реално оборудване,
пълномащабен симула-
тор за блокове с реак-
тори ВВЕР-1000. Всич-
ки работещи периодич-
но преминават през
курсове, тренинги,
практически и онлайн
обучения.
За повишаване на мо-

тивацията и на личната
ангажираност към цели-
те на компанията се из-
пълняват редица мерки.
От 2007 г. ежегодно се
провежда изследване,
резултатите от което
сочат, че служителите
на АЕЦ “Козлодуй” при-
тежават висока степен
на мотивация.

Най-големият
производител на
електроенергия
в страната
АЕЦ “Козлодуй” е

най-големият произво-
дител на електрическа
енергия в България, ка-
то осигурява повече от
една трета в национал-
ния енергиен микс. То-
ва определя ключовото
значение на централата
като основен фактор за
стабилността на нацио-
налната енергийна сис-
тема.

Безопасност на
световно ниво
Безопасността е без-

условен приоритет при
изпълнението на всички
дейности в АЕЦ “Козло-
дуй”. Експлоатацията
на ядрените съоръже-
ния е в съответствие с
условията на издадени-
те лицензии.
Детайлен преглед на

безопасността се из-
вършва в рамките на
редица мисии, провеж-
дани от най-авторитет-
ните световни организа-
ции в атомната енерге-
тика - Международната
агенция за атомна
енергия, Световната
асоциация на ядрените
оператори WANO, Гру-
пата по ядрените въ-
проси към Европейския
съвет и други. В заклю-
ченията на проверките
се отбелязва високо ни-
во на експлоатационна

какво стои
в основите
на успеха

сплоатация на двата
енергоблока, който е
определящ както за бъ-
дещето на атомната
централа, така и за на-
ционалната енергетика.
След успешното изпъл-
нение на проекта е
обоснована възмож-
ността за безопасна ра-
бота на блоковете за
още 30 години - до
2047 г. за пети и до
2051 г. за шести блок.

Българската АЕЦ
- активен член на
световната
ядрена общност
АЕЦ “Козлодуй” учас-

тва в редица професио-
нални организации -
Българския атомен фо-
рум БУЛАТОМ, Светов-
ната асоциация на
ядрените оператори
WANO, Европейския
форум за атомна енер-
гия FORATOM, Светов-
ната мрежа от лабора-
тории за радиоекологи-
чен мониторинг
ALMERA и други.
Специалистите от

атомната централа дей-
но се включват в про-
веждането на експерт-
ни проверки, междуна-
родни мисии и мисии за
техническа поддръжка,
организирани от WANO,
Международната аген-
ция за атомна енергия
и други. По този начин
те поддържат и пови-
шават професионалната
си квалификация, след-
ят новостите в съответ-

безопасност, което на-
режда АЕЦ “Козлодуй”
сред водещите центра-
ли в света. Прилаганият
през последните години
от WANO постоянен мо-
ниторинг също показва,
че българската центра-
ла е сред най-добрите в
света.

Чиста природа
за нашите деца
АЕЦ “Козлодуй”, чие-

то мото е “Енергия за
чиста природа”, има
значима роля в борбата
с климатичните измене-
ния и в постигането на
глобалните екологични
цели за ограничаване
на въглеродните еми-
сии. Само за 2018 г. с
произведената от АЕЦ
електроенергия са спе-
стени емисиите на 19
млн. т въглероден диок-
сид, 62 хил. т серен
диоксид и 14 хил. т
азотни оксиди, в срав-
нение с конвенционал-
ни ТЕЦ.

Фактът, че производ-
ството на електрическа
енергия от АЕЦ практи-
чески не генерира пар-
никови газове и допри-
нася за чистотата на
природата, се оценява
високо от различни
правителствени и не-
правителствени органи-
зации.
Признание за прино-

са на АЕЦ “Козлодуй” в
опазването на околната
среда са отличията, по-
лучени от Зелената
партия в България
(1999 г.), от Министер-
ството на околната сре-
да и водите (2002 г.), от
конкурса “Най-зелените
компании на България”,
организиран от инфор-
мационния сайт за биз-
нес новини b2b Media
(2015 г., 2018 г. и 2019
г.).
През 2019 г. ангажи-

ментът на АЕЦ “Козло-
дуй” за търсене на
устойчиви екологични
решения бе отличен и с

наградата “Кубратов
меч”, присъдена за при-
нос в развитието на
електрическата мобил-
ност в България.

За да бъде АЕЦ
“Козлодуй” сред
най-добрите
в света
В АЕЦ “Козлодуй” не-

прекъснато се разрабо-
тват и внедряват реди-
ца подобрения, насоче-
ни към повишаване на
безопасността, надеж-
дността и ефективност-
та на ядрените блокове,
благодарение на което
те работят стабилно и с
отлични експлоатацион-
ни показатели.
От 2002 до 2008 г. на

пети и шести блок е
реализирана мащабна
програма за модерниза-
ция.
На тази надеждна ос-

нова стъпва реализа-
цията на стратегиче-
ския проект за продъл-
жаване на срока на ек-

АЕЦ “Козлодуй”АЕЦ “Козлодуй”АЕЦ “Козлодуй”АЕЦ “Козлодуй”АЕЦ “Козлодуй”АЕЦ “Козлодуй”АЕЦ “Козлодуй”АЕЦ “Козлодуй”АЕЦ “Козлодуй”
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С грижа към
бъдещите
поколения
специалисти
За да гарантира без-

опасното изпълнение
на всички дейности,
АЕЦ "Козлодуй" има
ангажимента да осигу-
рява кадри с подходя-
ща квалификация. Ус-
поредно с това пред
атомната централа
стои голямата отговор-
ност да съхрани уни-
калния ресурс от ек-
сплоатационен опит,
професионални знания
и добри практики, кои-
то да бъдат предадени
на следващите поколе-
ния енергетици.
Тази цел е в основа-

та на редица инициа-
тиви, насочени към за-
силване на интереса
към ядрената енерге-
тика и в подкрепа на
бъдещите професиона-
листи в прехода от
образователната към
производствената сфе-
ра. АЕЦ “Козлодуй”
традиционно участва в
кариерни форуми на
висши учебни заведе-
ния, в младежки кон-
ференции, кръгли маси
и други прояви като
националната инициа-
тива “Мениджър за
един ден”.
През 2019 г. за 15-и

път атомната централа
организира програма
за платени летни ста-
жове, по която се пре-
доставят месечно за-
плащане от 900 лева,
безплатно настаняване
в общежитие, безпла-
тен транспорт и други.
Провеждат се и инди-
видуални неплатени
стажове, които пома-
гат на студентите да
разширяват и обогатя-
ват своята академична
подготовка по избра-
ната специалност.
По стипендиантската

програма на АЕЦ се
осигурява заплащане
на семестриалната
такса в размер на
стойността за държав-
на поръчка, както и
стипендия от 1000 ле-
ва за семестър до за-
вършване на съответ-
ната степен на обуче-
ние. На успешно ди-
пломираните се пред-
лага трудов договор за
работа по придобитата
специалност.
Всичко това цели да

подкрепи младите хо-
ра в процеса на тяхно-
то обучение и да ги

мотивира да се насо-
чат към перспективни
технически специално-
сти с отлични възмож-
ности за реализация.
Така атомната цен-

трала подпомага на
практика изграждане-
то на високообразова-
ни професионалисти,
които да работят за
дългосрочните перс-
пективи на българска-
та ядрена енергетика.

Корпоративна
социална
отговорност
АЕЦ “Козлодуй” чле-

нува в Българската
мрежа на Глобалния
договор на ООН от 30
март 2012 г. Като член
на мрежата централа-
та се ангажира да
спазва десетте прин-
ципа на Глобалния до-
говор, насочени към
прилагане на отговор-
ни бизнес практики в
сферата на правата на
човека, трудовите нор-
ми, опазването на
околната среда и бор-
бата с корупцията.
Корпоративната со-

циална отговорност на
компанията намира
израз и в подкрепата
за устойчивото разви-
тие на община Козло-
дуй и близките насе-
лени места. От години
атомната централа
подпомага културата,
образованието, спор-
та, младежките и со-
циалните дейности в
региона.
Като признание за

успешната съвместна
работа с местните вла-
сти АЕЦ “Козлодуй”
два пъти е удостоява-
на с наградата “Парт-
ньор на общините”,
присъждана ежегодно
от Националното сдру-
жение на общините в
България - през 2012
г. и през 2017 г.
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5 нови
обекта

По 5 нови електропровода от общ
европейски интерес работи Електроенер-
гийният системен оператор. Те са част от
коридора Север-Юг. Единият е към Гър-
ция, другият осигурява Варна и Бургас.
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- Г-н Цачев, има ли
ток в държавата? Це-
ните на борсата се
вдигнаха, последва
укротяване, след това
пак тръгнаха нагоре.
Това не е ли сигнал за
недостиг?
- Ток в държавата има,

не можем да говорим за
дефицит. През май, кога-
то единият блок на АЕЦ
“Козлодуй” бе в ремонт,
всеки час от страната
излизаха между 200 и
400 мегавата. А когато
пети блок е в работа, из-
носът е между 800 и
1000 мегавата на час. В
определени часове ми-
налата година имахме
по 1400-1500 мегавата
на час износ.
- Миналата година

колко мегаватчаса из-
нос са направени?
- Над 8 млн. мвтч. Из-

носът е голям.
- Излиза, че всичко е

въпрос на търговия?
- Абсолютно. Този го-

лям износ доказва, че
цената на електроенер-
гията у нас е от най-ни-
ските в целия ЕС. За
2018 г. средната е под
40 евро за мвтч.
- Бизнесът твърди, че

цената е най-висока.
Кой греши?
- Бизнесът се фокуси-

ра върху два дни, в
които имаше по-висока
цена, не казаха нищо,
когато бе 17 лева.
Средната цена от нача-
лото на годината е 42
евро за мвтч. Към този
момент имаме 42%
скок на износа в срав-
нение със същия пе-
риод на 2018 г.
- Тя ще стане още

по-ниска, като падне
таксата за износ, как-
то предвиждат проме-
ните в закона, нали?
- Тя не е такса за из-

нос, върху изнасяната
електроенергия се на-
лагаше цена за пренос
и достъп, както за
всичката останала
електрическа енергия в
страната. Това отпада,
защото клиентът ще
плати за достъп и пре-
нос в страната, в която
я потребява. А досега
излизаше, че за нея
има двойно плащане. А
ЕК е казала, че цената
за достъп и пренос се
плаща от този, който
реално потребява, а
това е чуждият клиент.
- Представители на

индустрията казват,
че изход от тези за-
труднения и пикови
цени на борсата е
обединяването на па-
зарите на ток в регио-
на. Така ли е?
- Точно така. Колкото

по-голям стане един

Ангелин Цачев, изпълнителен директор на ЕСО:

Надявам се през
2021 г. да имаме
общ пазар на ток
с европейските
държави
Тогава няма да има значение,
че ще купиш в България и
ще продадеш в Унгария

това на четирите. Очак-
ва се до март 2020 г.
този пилотен проект да
направи пазарно обеди-
нение на границите с
Германия, Австрия и
Полша.
- Къде сме ние?
- Не можем да се

обединим с Гърция, за-
щото тя няма функцио-
нираща борса с пазари
“ден напред” и в “рам-
ките на деня”. Поетият
ангажимент от гръцката
държава е, че до среда-
та на годината трябва
да има действащ бор-
сов пазар. Започнали
сме преговори за при-
съединяване на бълга-
ро-гръцката граница
към инициативата на
италианския преносен
оператор “Терна” за
обединение на пазари-
те на всички италиан-
ски граници. Работим с
Македония и Сърбия.
В Македония няма

борса, но в Сърбия има,
и то с всичките сегмен-
ти. Но тъй като тези
държави не са членки
на ЕС, има законодате-
лен проблем, който
предстои да бъде ре-
шен. Подписали сме
меморандум за обеди-
нение на пазарите с
Македония и Албания и
сме стартирали срещи
за тристранно споразу-
мение за обединение
на пазарите с Хърватия
и Сърбия.
- Какво означава то-

ва?
- Неотдавна беше из-

дадена препоръка от
Борда на регулаторите
на енергийната общ-
ност какви допълнител-
ни законодателни про-
мени трябва да извър-
шат страните от енер-

пазар, толкова по-голя-
ма ще е ликвидността
и повече ще са въз-
можностите на всички
да имат достъп до
електроенергия с раз-
личен произход. Ефек-
тивното участие на
българския пазар във
вътрешния за общност-
та ще спомогне за
устойчивост на цените.
- Няма ли да по-

скъпне токът, като се
обединят пазарите?
- Дали електроенер-

гията ще поскъпне, или
ще поевтинее, на този
етап не можем да прог-
нозираме. В определе-
ни часове и дни в стра-
ните около нас се
предлага по-евтина
енергия, в повечето
дни от годината у нас
тя е по-евтина от тази,
която се предлага в съ-
седните пазарни зони.
- На малък пазар ка-

то нашия и малко не-
достиг да има, ведна-
га се вдигат цените.
- Не е малък пазарът

ни. Ако погледнем ун-
гарската борса, средно
на нея се търгуват око-
ло 60 000 - 65 000 ме-
гаватчаса на деноно-
щие. Като тя е в пазар-
но обединение с Унга-
рия, Румъния, Слова-
кия и Чехия. Тези
страни са с доста по-
голямо потребление от
България. А ние само в
България реализираме
търговия между 20 000-
25 000 мегаватчаса на
денонощие и то само
на платформа “Ден на-

пред”.
- България с кого

ще обединява паза-
ри?
- За да се реализира

пазарно обединение, е
необходимо да имаме
обща граница с държа-
ва, прилагаща изисква-
нията на Европейските
регламенти и която
технически е част от
Мултирегионалното
обединение на регио-
ните – MRC. Румъния е
в пазарното обедине-
ние 4ММС на вече из-
броените четири дър-
жави. Едва след обеди-
нението на двата ре-
гиона ще е възможно
пазарно обединение на
българо-румънска гра-
ница. Сърбия не е в
ЕС.
- Те не ни и искат,

доколкото разбрах,
защото ни е ниска це-
ната на тока.
- Не е вярно. За тях

ще е плюс, ако напра-
вим това обединение,
защото по-големи коли-
чества евтина енергия
ще отидат към Румъния
и към Унгария.
- А защо не може да

се присъединим?
- По чисто технически

причини. 4ММС обеди-
нението затваря борсо-
вата търговия един час
по-рано, отколкото
MRC обединението, а
ние работим в съответс-
твие с него. В момента
се изпълнява работен
проект между обедине-
нието на останалите
европейски държави и

гийната общност, вклю-
чително и Македония и
Сърбия, за да могат да
станат тези пазарни
обединения.
- Каква е ролята на

системния оператор в
тези обединения?
- Основна. Всички

графици за търгуваната
енергия се регистрират
от оператора. На борса-
та само се сключват
сделките, а всички гра-
фици в националната
зона и междусистемни-
те се валидират и реги-
стрират от нас. Инициа-
тивата за обединението
е наша и на Българска-
та независима енергий-
на борса. Пазарното
обединение, по което
работим приоритетно, е
това на българо-румън-
ската граница в сегмен-
та “в рамките на деня”.
Надявам се в четвърто-
то тримесечие да е
факт. Това ще ни даде
възможност купената
енергия да върви заед-
но с трансграничния ка-
пацитет, който трябва
да осигурят оператори-
те.
- Ако купя ток от

борсата и искам да го
изнеса в Румъния, вие
ми осигурявате капа-
цитета на границата,
така ли?
- При пазарно обеди-

нение той вече ви е
осигурен със самата
сделка на борсата.

(Продължава
на 10-а стр.)

CV
� Завършва “Елек-

троника и автомати-
ка” в Техническия
университет в София
през 1999 г. През
следващите години
се реализира профе-
сионално в управле-
нието в частния сек-
тор и като препода-
вател по електротех-
ника в родния му
град Търговище. Пет
години е ръководител
направление “Под-
станции” в “Електро-
монтажно управле-
ние” в Търговище. От
2011 г. работи в
предприятие “Тра-
фоелектроинвест”
към НЕК, където ръ-
ководи отдел, които
строителството на
електропроводи.
� След обособява-

нето на ЕСО в само-
стоятелно дружество
и “Трафоелектроин-
вест” става част от
преноснея оператор.
Ангелин Цачев е ръ-
ководител отдел “Ин-
веститорски контрол”
в управление “Инве-
ститорски контрол и
подготовка на обек-
ти” в ЕСО. От фе-
вруари 2018 г. е из-
пълнителен директор
и член на Управител-
ния съвет на Елек-
троенергийния систе-
мен оператор.
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Ангелин Цачев на
дискусията на “24
часа” как да бъдат
спрени кражбите
на ток и на съоръ-
жения. СНИМКА:

НИКОЛАЙ ЛИТОВ
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Надявам се
през 2021 г.
да имаме...

шата мрежа не е лес-
но да се краде, но как-
ви са данните?
- При нас се крадат

съоръжения и материа-
ли, но посегателствата
намаляха. Но нашите
съоръжения започват да
стават отдушник на лов-
ци, които не са имали
сгодата да отстрелят не-
що друго. Щетите не са
големи като суми. Но
през 2014 г. заради от-
краднати 100-150 кг
винкел падна междуси-
стемният далекопровод
между България и Ма-
кедония, спря цялата
търговия, костваше ни
месец да го възстано-
вим. Затова предлагаме
кражби и посегателства
на електропреносната
мрежа, които имат се-
риозни последици, На-
казателният кодекс да
ги определи като актове
на тероризъм.

волтаици в Южна Бъл-
гария и Северна Гърция
да отиде на север.
- Удвоявате 400-ки-

ловолтовия пръстен
на юг и към Варна и
отново Северна Бълга-
рия остава с един
електропровод.
- Удвояването на се-

верната част на пръсте-
на зависи от проекта
“Белене”. Освен удвоя-
ване предвиждаме и да
пресече Балкана.
- Колко са разходи-

те?
- По наши ориентиро-

въчни сметки са 600
млн. лв. Без значение
дали ще се строи “Беле-
не”, това трябва да се
направи, за да има ре-
зервираност.
- С колко се увели-

чава възможността за
пренасяне на еленер-
гия през границите?
- На българо-румън-

ската граница с този
нов електропровод от
Бургас до Варна се да-
ва възможност капаци-
тетът да се увеличи до
700 и повече мегавата.
Работим по втора връз-
ка със Сърбия и с новия
електропровод може и
1000 мегавата да стане.
Включен е за 2026-2027
г. С новия до Гърция,
който трябва да стане
до 2023 г., капацитетът,
който сега е 600 мега-
вата, ще се удвои.
Очакваме есента да
имаме разрешение за
строеж.
- Какво се прави за

т. нар. умни мрежи?
- Участваме в два го-

леми проекта, тази го-
дина се включваме в
още три. Изключително
важен е Crossbow зара-
ди все по-голямото
производство на енер-
гия от ВЕИ. Той ще да-
де възможност операто-
рите съвместно да регу-
лират системите си и
претоварванията или
недостига, които се по-
лучават от ВЕИ. По-
следните изисквания на
ЕК са до 2030 г. делът
им в ЕС да стане 32%,
като ние сме направили

изчисления за нацио-
налната ни цел.
- Какво показват те?
- Ще започнем да из-

питваме сериозни за-
труднения при регулира-
не на мрежата при до-
стигане на 25-26% дял
от ВЕИ в производство-
то на електроенергия,
защото нямаме водни
ресурси.

- Сега колко е?
- Около 20 на сто. Ка-

то спре вятърът или се
скрие слънцето, токът
от тях трябва да бъде
компенсиран и най-бър-
зо и най-голяма гъвка-
вост дават ВЕЦ или га-
зовите централи.
- Кражбите на ток и

на съоръжения са те-
ма на “24 часа”, от ва-

(Продължение от 6-а стр.)
- И кога ще са след-

ващите обединения?
- Ако гръцкият опера-

тор си изпълни ангажи-
ментите, ще започнем
да работим с тях по па-
зарното обединение в
“ден напред” на българо-
гръцката граница. Ако
всичко е наред и през
март 2020 г. пилотният
проект между MRC и
Унгария, Румъния, Сло-
вакия и Чехия (4 MMC)
приключи успешно, е
предпоставка за обеди-
нение на българския и
румънския пазар в сег-
мента за търговия “ден
напред”.
- Няма ли да напра-

вите обединение на
Балканите?
- Ако Сърбия и Маке-

дония въведат определе-
ни изисквания в тяхното
законодателство, ние
сме готови. За да изне-
сеш енергия за Унгария,
трябва да купиш капаци-
тет на българо-румън-
ската и на румънско-ун-
гарската граница. Да не
говорим за по-далечни
дестинации. С въвежда-
нето на пазарното обе-
динение няма значение,
че ще си купиш в Бълга-
рия и ще продадеш в
Унгария.
- И се очаква март

2020 г. какво да стане?
- Очаква се да при-

ключи проекта за обеди-
нение между MRC и 4
MMC, на германска, авс-
трийска и полска грани-
ца. Ние също поискахме
да участваме в него. На-
писахме писмо до Упра-
вителния комитет на
държавите, които учас-
тват, да се включим с
българо-румънската гра-
ница. Върна се писмо,
че проектът е напреднал
и разширяването на обх-
вата ще го забави.
- Защо по-рано не

сте се присъединили?
- Пилотният проект за

разширение на 4 MMC
към германската, авс-
трийската и полската
граница стартира скоро
като преходен етап към
реализирането на

проект в регион CORE
за обединение на паза-
рите посредством метод
за изчисляване на пре-
носната способност, ос-
нован на потоците. С
директора на борсата
Константин Константи-
нов подготвяме писмо
до Управителния коми-
тет на проекта с молба
за присъединяването
ни. Ако това стане, още
с реализирането му ще
успеем да направим то-
ва обединение.
- Кога един голям

производител ще мо-
же да купи ток от Гер-
мания и да му се до-
стави, без да плаща
капацитет в рамките
на ден напред?
- Искрено се надявам

в края на 2021 г. Но
всичко зависи от реали-
зацията на пилотния
проект.
- Инвестирате евро-

пейски и ваши пари в
големи проекти. Какъв
ще е ефектът?
- ЕСО работи по 5

обекта от общ европей-
ски интерес, те са част
от коридора Север-Юг.
Обединени са в две ос-
новни групи. Първата
включва електропровод
между България и Гър-
ция от “Марица-изток”
до Неа Санта, вътреш-
ните електропроводи
между “Марица-изток” и
Пловдив, между под-
станция “Марица-изток”
и ТЕЦ “Марица-изток 3”
и между “Марица-изток”
и Бургас. Втората група
предвижда подсилване
на свързаността между
България и Румъния с
електропровод между
Варна и Бургас и два
електропровода на ру-
мънска територия.
С тях увеличаваме

възможностите за тър-
говия на българо-румън-
ската, българо-гръцката
и българо-турската гра-
ница. Даваме възмож-
ност токът от ВЕИ, кой-
то е съсредоточен в Се-
вероизточна България и
Югоизточна Румъния,
да се пренася към Гър-
ция и Турция. А от фото-

Уважаеми колеги,

Ръководството на “ТЕЦ Бо-
бов Дол” ЕАД най-сърдечно по-
здравява целия енергиен сектор
по повод професионалния праз-
ник на енергетика, който еже-
годно се отбелязва в последна-
та неделя от месец юни – 23
юни 2019 година.
Приемете нашите най-сър-

дечни пожелания за здраве и
много сили, енергия и воля за
бъдещи успехи и удовлетворе-
ние от дейността! Бъдете все
така отговорни и отдадени на
работата!
През всички тези години ра-

ботихме усилено и постигнахме
немалко за развитието на на-
шия сектор. Вярваме, че и за-
напред ще продължаваме с хъс

и воля да работим, защото ус-
пехът зависи от положения
труд, усилия и постоянство.
Нека бъдем единни и нека не

забравяме, че всички ние носим
и отговорността за благоу-
строяването на енергетиката
в България!
Използваме хубавия повод спе-

циално да се обърнем към всич-
ки наши бивши и настоящи
служители и да изкажем наше-
то уважение за неуморния
труд, отговорността и риска,
с които изпълнявате своите
задължения.

Благодарим Ви!
Честит празник!

С уважение,
Ръководството

на ТЕЦ “Бобов Дол” ЕАД
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МАРИЯНА БОЙКОВА

57 дни остават до из-
тичане на срока, след
който ще е ясно кой
има интерес да е съ-
дружник и инвеститор в
проектната компания за
строителството на АЕЦ
“Белене”.
На 22 май в официал-

ния вестник на ЕС бе
публикувана обява за
търсене на стратегиче-
ски инвеститор и отто-
гава тече 90-дневен
срок за подаване на за-
явки за участие.
Така дългогодишната

одисея да има ли “Бе-
лене” навлезе в реша-
ваща фаза.
Чрез НЕК българска-

та държава търси стра-
тегически инвеститор,
но освен това минори-
тарни участници, както
и компании, които биха
изкупували с дългос-
рочни договори елек-
троенергията на бъде-
щата централа.

Българската
страна участва с
апортна вноска

от активите на компа-
нията. Това са освен
доставените два реак-
тора и оборудването
към тях, което е на пло-
щадката на бъдещата
централа, самата пло-
щадка, лицензи. Вложе-
ните досега инвестиции
в “Белене” се изчисля-
ваха на около 3,5 млн.
лв. Всъщност оценка на
активите на централата
вече има, заяви през
май министърът на
енергетиката Теменуж-
ка Петкова. Тя обаче
ще бъде представена
първо пред потенциал-
ните инвеститори и ще
бъде оповестена след
структурирането на ак-
ционерната компания.
Паралелно с търсене-

то на стратегически ин-
веститор тече и лицен-
зиране от Агенцията за
ядрено регулиране на
техническия проект.
Преди спирането на
централата то бе пред
завършване. Сега се
очаква да стане до 6
месеца. С лицензиран
проект ще се вдигне це-
ната на активите на
НЕК в “Белене”, смята
министърът на енерге-
тиката Теменужка Пет-
кова.
Изискванията на Бъл-

гария са

централата да
бъде изградена
без държавни
гаранции,

без ангажимент за дъл-
госрочни договори за

изкупуване на елек-
троенергията и други
непазарни механизми
за гарантиране на инве-
стицията. Пределната
цена за изграждането є
е 10 млрд. евро, а мак-
сималният срок за пу-
скането є в експлоата-
ция е 10 г. Условие е и
възможността местни
компании да бъдат ан-
гажирани в строител-
ството.
Процедурата се про-

вежда по следната схе-
ма:
90 дни след публика-

цията в официалния
вестник на ЕК се пода-
ват заявления за учас-
тие.
След това се прави

къса листа на предпо-
четените кандидати. На
тях се изпраща покана
за подаване на обвърз-
ващи оферти.
След класирането на

обвързващите оферти и
избор на инвеститор
или инвеститори ще бъ-
де подписано споразу-
мение за придобиване
на акции и споразуме-
ние между акционери-
те.
Изпратени са покани

до евентуални инвести-
тори в проекта АЕЦ
“Белене” . Това са ру-
ската компания “Роса-
том”, китайската нацио-
нална ядрена корпора-
ция CNNC, френската
“Фраматом”, американ-
ската “Дженерал Елек-
трик” и Корейската хи-
дроядрена корпорация.
Министърът на енер-

гетиката Теменужка
Петкова, още преди да
бъде публикувана обя-
вата в официалния вест-
ник на ЕС, направи со-
валки и серия срещи с
евентуални инвеститори
по време на атомен фо-
рум в началото на
април в Сочи, а в нача-
лото на юни и във Вар-
на по време на ядрена-
та конференция на “Бу-
латом”. Тогава обявата
вече беше факт.
“Росатом” чрез “Атом-

стройекспорт” е изпъл-

диите, тъй като не били
упълномощени. В ку-
лоарите се коментира-
ше, че руснаци и китай-
ци са били напрегнати,
преди да се срещнат, а
след това настроението
и на двете страни се
подобрило.
Пак на международ-

ната конференция се
коментираше и напре-
жението между Китай и
САЩ и как ли се е от-
разило това на участие-
то на китайска компа-
ния в проекта.
“Дженерал Електрик”

също са готови да ока-
жат съдействие за фи-
нансиране на тяхната
част от проекта с обез-
печение от експортни
агенции. Компанията
написа писмо до минис-
терството в края на ми-
налата година, в което
обяви, че може да
участва в проекта като
доставчик на оборудва-
не на турбинните зали
и на трансформатори.
Американската корпо-

рация купи през 2014 г.
енергийната част на
френската компания
“Алстом”, която произ-
вежда оборудване за
централи.
Неофициално вече

подалият оставка шеф
на НЕК Петър Илиев
коментира пред “24 ча-
са”, че очаква всички
да подадат заявление
за участие в процедура-
та за избор на страте-
гически инвеститор.
Кой ще даде обвързва-
щи оферти обаче, вече
е друг въпрос.
Дали от тези компа-

нии, които се срещаха с
министърката, а и по-
между си, ще се роди
международна коопера-
ция, която да построи
“Белене”, а да си връща
парите с по-късната
продажба на ток, пред-
стои да стане ясно. 12
месеца е срокът за при-
ключване на процеду-
рата.

България кани
и съседите си

- Сърбия, Северна Маке-
дония и Черна гора да
участват в проекта като
миноритарни акционе-
ри. Преди дни агенция
МИА обяви, че прави-
телството на Северна
Македония анализира
възможността да се
включи. Опцията за
сключване на дългос-
рочни договори с кан-
дидати, които искат да
изкупуват електроенер-
гията на централата,
засега не работи. Кан-
дидати няма.

След 2 месеца
ще е ясно

кой иска да строи
АЕЦ “Белене”

Очакванията са заявки да подадат всички,
до които бе изпратена покана - “Росатом”,
CNNC, “Фраматом”, “Дженерал Електрик”
и Корейската хидроядрена корпорация

нител на проекта. В Со-
чи Петкова разговаря с
генералния директор на
компанията Алексей
Лихачов, а във Варна -
с президента на “Роса-
том Оверсийс” Евгений
Пакерманов. При всич-
ки срещи руснаците по-
твърждават интереса си
към проекта и повтарят,
че ще участват в най-
комфортния за българ-
ската страна вариант.
Във Варна Пакерманов
заяви, че още не е взе-
то решение дали ком-
панията ще участва ка-
то стратегически инве-
ститор, но

настоя за
държавна
подкрепа

иуточни, че тованеозна-
чавало непременно
държавни гаранции.
По-късно атомни ек-

сперти обясниха, че
става въпрос за гаран-
ция, която да позволи
на инвеститорите да си
върнат парите, ако дър-
жавата евентуално ре-
ши да спре отново
проекта.
Президентът на “Ро-

сатом Оверсийс” комен-
тира още, че такива
проекти най-успешно се
осъществяват чрез
международна коопера-
ция. И даде пример, че
са имали среща с ръко-
водители на “Фрама-
том”. Французите зая-
вили, че са заинтересо-
вани да участват, в това

число и във финансира-
не на проекта.
Представителите на

“Фраматом” потвърдиха
след срещата с минис-
тър Петкова, че ще се
търсят възможности
компанията да финанси-
ра своето участие в
проекта. Французите
бяха подизпълнители
на “Росатом” за 20% от
оборудването и строи-
телството, така че за
такъв дял ще се търси
участие. На срещата си
с главния изпълнителен
директор на компания-
та Бернард Фонтана
Петкова е попитала да-
ли “Фраматом” ще под-
аде заявление за учас-
тие като стратегически
инвеститор, отговорът е
бил утвърдителен.
Министърката разго-

варя и с представители-
те на китайската нацио-
нална ядрена корпора-
ция CNNC. Тази година
на форума дойдоха ви-
сокопоставени служите-
ли от самата корпора-
ция, а не от компания-
та, която строи центра-
ли в чужбина. Те прове-
доха срещи и с
руснаците, но информа-
ция от разговорите не
изтече. Китайците отка-
заха коментар пред ме-

Пред-
ставите-
ли на ки-
тайски
енергий-
ни ком-
пании
оглеждат
доставе-
ното обо-
рудване
на пло-
щадката
на “Бе-
лене”.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова, председателят на борда на ди-
ректорите на “Козлодуй” Жаклен Коен, подалият оставка шеф на НЕК Петър Илиев
и изпълнителният директор на БЕХ Петьо Иванов в промеждутък между срещите
си по време на атомния форум в Сочи СНИМКА: АВТОРЪТ
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Ще се привличат и
частни акционери
“Газов хъб Балкан” е дъщерно дружество на

“Булгартрансгаз”, създадено през януари 2019 г.
с цел да изгради и оперира първата борса за
търговия с природен газ в България. Компанията
става реалност в резултат на разработената съ-
вместна концепция на ЕК и българското прави-
телство, за която е получена и финансова под-
крепа от Брюксел.
На по-късен етап е предвидено значим пакет

от акциите да бъдат придобити от ключови
партньори, които да допринесат за развитието на
борсата и създаването на ликвиден пазар. Като
потенциални партньори могат да бъдат посочени
големи търговци и производители на природен
газ, в това число SOCAR, OMV и швейцарската
компания Kolmar Group, като последната вече из-
рази желание за акционерно участие.

Изпълнителният
директор на
“Булгартрансгаз”
Владимир Мали-
нов (вляво) със
зам.-шефа на ди-
рекция “Енерге-
тика” към ЕК
Клаус Дитер Бор-
хард на енергий-
на комисия за
либерализация
на пазара на при-
роден газ.

СНИМКА:
ДЕСИ КУЛЕЛИЕВА

На участниците на борсата ще се осигури
платформа за търговия с природен газ. В
изграждането “Булгартрансгаз” си сътруд-

ничи с един от най-добре развитите европейски
хъбове - Централноевропейски газов хъб (Авс-
трия). През декември 2018 г. между двете компа-
нии бе подписан меморандум за подпомагане
развитието на газов хъб “Балкан” и борсовата
търговия. Платформата ще предлага трансакции
на три пазарни сегмента.
Спот сегментът ще предлага стандартизирани
краткосрочни продукти “в рамките на деня”, “ден
напред”, “уикенд/индивидуален ден/почивен ден”,
както и времеви и локални продукти за нуждите
на балансиране на мрежата на “Булгартрансгаз”.
Търговията ще е на анонимен принцип, като това
ще осигури недискриминационна и прозрачна
среда с равни възможности за всички участници.
Втори сегмент ще е за количества по програми
за освобождаване на газа (GRP). Това са програ-
ми, изискващи от доминантните търговци (опре-
делени на база пазарен дял) задължително да
предложат количества, определени като процент
от общото потребление, при фиксиран ценови ме-
ханизъм. Целта е природният газ, предложен
през GRP, да
бъде предназ-
начен приори-
тетно за потре-
бители на тери-
торията на
страната, с цел
да се осигури
ефективна среда, която осигурява възможност за
намаляване на дела на доминантния търговец и
осигуряване на конкуренция на вътрешния пазар.
В началото на 2020 г. ще бъде въведен двустра-
нен сегмент за търговия, който да предлага про-
дукти на дългосрочна база, а именно месечни,
тримесечни, сезонни, годишни. На този сегмент
сделките между търговците ще се сключват на
двустранен принцип.
С цел гарантиране на плащанията и минимизира-
не на кредитния риск, при постигане на достатъч-
но ниво на ликвидност на борсата се предвижда
въвеждане на клирингов механизъм, който ще га-
рантира физическото изпълнение и финансовия
сетълмент на сделките. Като временна мярка се
предвижда да бъде въведена “кредитна матрица”,
чрез която всеки търговец определя предвари-
телно дали и до какъв лимит би търгувал с всеки
един друг търговец на борсата.
Предвижда се и засилване на ролята на нацио-
налния регулаторен орган КЕВР с цел постоянен
мониторинг и контрол на търговията, извършвана
на борсата.
Чрез стимулиране на увеличението на участници-
те на пазара, създаването на пазарни и борсови
навици, натрупването на опит от страна на игра-
чите на пазара и разширяването на достъпа до
значими количества природен газ от разнообраз-
ни източници се минимизират рисковете от въз-
препятстване на конкуренцията. В средносрочен
и дългосрочен план, количества, търгувани на га-
зовата борса, ще могат да бъдат реализирани
както за покриване на вътрешното потребление
на България и съседните пазари, така и за транс-
портиране до Централна Европа.

Платформата
за търговия с
три сегмента

ДО КРАЯ на година-
та ще заработи незави-
симата борса за търго-
вия с природен газ. То-
ва заяви изпълнителни-
ят директор на “Булгар-
трансгаз” и
председател на съвета
на директорите на “Га-
зов хъб Балкан” Влади-
мир Малинов.
Това е

една от
най-важните
стъпки към
пълната
либерализация
на пазара на
природен газ

в България. На 21 юни
на първо четене в пар-
ламентарната комисия
по енергетика бяха одо-
брени промени в Зако-
на за енергетиката,
които регламентират
функционирането на
ликвиден организиран
пазар на природен газ
и лицензиране на опе-
ратор на борсата.
Първата газова борса

в България ще осигури
конкурентна среда за
предприятията, добива-
щи природен газ, за
търговците и потребите-
лите, както и необходи-
мата ликвидност на па-
зара.
На проведената на 4

юни кръгла маса за
необходимостта от за-
конови изменения всич-
ки заинтересовани
страни, включително
ЕК и министърът на
енергетиката Теменуж-
ка Петкова, изразиха
пълна подкрепа за съ-
здаването на борсата.
Министър Петкова по-
сочи, че ще се гаранти-
рат конкурентни цени
за битовите и инду-
стриалните потребители
у нас.
Създаването на газо-

Газовата борса
“Хъб Балкан”
стартира до края

на годината

концепцията за газов
хъб “Балкан” допринася
и проектът “Рехабили-
тация, модернизация и
разширение на българ-
ската газопреносна сис-
тема”, който включва
две фази и е съфинан-
сиран по Механизма за
свързване на Европа.
При завършената фаза
1 бяха модернизирани
4 компресорни станции
и бе изграден лупингът
Лозенец - Недялско.
Това допринесе за

повишаването на сигур-
ността и капацитетните
възможности за

двупосочен
пренос на
природен газ в
направление
Турция
В рамките на фаза 2

се извършва рехабили-
тация и подмяна 81 км
от северния полупръ-
стен на газопреносната
мрежа, модернизират
се компресорни стан-
ции.
Съществена част от

концепцията за газов
хъб “Балкан” е и проек-
тът за газопровод от
българо-турската до
българо-сръбската гра-
ница. С него ще се по-
виши сигурността на
доставките, ще се раз-
вие конкурентен пазар.
Успоредно се реали-

зират и проекти в Бъл-
гария с цел повишение
потреблението на при-
роден газ. “Булгар-
трансгаз” изгражда три
нови отклонения до
Свищов, Панагюрище,
Пирдоп, Банско и Раз-
лог. Изпълнението им,
което е с подкрепата
на “Международен
фонд “Козлодуй”, ще
даде възможност за га-
зификация на 12 общи-
ни.

Очаква се до 2024 г.
на нея да се търгуват
до 2,5 млрд. куб. м
ва борса ще даде въз-
можност за търговия на
едно място и постигане
на справедливи пазар-
ни цени, основани на
търсенето и предлага-
нето. Очакванията са
на борсата да се търгу-
ват между 0,7 и 0,9
млрд. куб. м през 2020
г., които да достигнат
от 2,1 до 2,5 млрд. куб.
м през 2024 г.
Търговията извън бор-

сата ще продължи да
бъде възможна, но
очакванията са значи-
телна част от сделките
да се сключват през
борсата - на спотовия
сегмент, който ще стар-
тира през есента, както
и на сегмента за дву-
странна дългосрочна
търговия.
С оглед осигуряване

на възможност на бор-
сата да се търгува при-
роден газ от различни
източници, включител-
но втечнен от САЩ, Ка-
тар и други държави, от

Азербайджан, Туркме-
нистан, Румъния и Ру-
сия, “Булгартрансгаз”
развива редица проек-
ти. Дружеството из-
гражда междусистемни
връзки със съседните
държави, работи по мо-
дернизация и разшире-
ние на съществуващата
газопреносна система.
В резултат от усилия-

та на “Булгартрансгаз”
от 1 април 2019 г. бе
увеличен капацитетът
на съществуващата
входно-изходна точка
Кулата-Сидирокастро.
Така

първите доставки
на втечнен газ
от САЩ вече
са факт
Освен реална дивер-

сификация той осигури
и по-конкурентни усло-
вия на доставката, из-
вършена от швейцар-
ската компания Kolmar
Group.
За реализацията на



Мария
Акушерка

Посветено на хората, 
които ни дават светлина.



Първата копка на газовата връзка бе направена от министър-председателя на Бъл-
гария Бойко Борисов и на премиера на ГърцияАлексис Ципрас.
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Едно ново екои-
зискване в евро-
регламент ще

вкара и нови ограниче-
ния за тецовете. Спо-
ред него от 2025 г. дей-
стващи въглищни цен-
трали, които емитират
повече от 550 грама въ-
глероден диоксид на
киловатчас, нямат пра-
во на субсидии и дър-
жавна помощ. За така-
ва се смята заплащане-
то за студен резерв.
Това са случаите, в

които блок в една цен-
трала не работи, но е
на разположение да се
включи в пикови момен-
ти на търсене на елек-
троенергия. Търгове за
студен резерв се прав-
ят от Електроенергий-
ния системен оператор.
А колкото до граница-

та от 550 грама въгле-
роден диоксид, всички-
те ни въглищни центра-
ли я надминават.
Какво тогава да се

прави, след като тецо-
вете осигуряват 46% от
елетроенергията в стра-
ната, а през зимните
месеци този процент
стига и до 60? Освен
това те осигуряват и та-
ка нареченото вторично
регулиране, тоест - бър-
зо,

ако отпадне от
системата заради
авария някоя
мощност, те
включват блок
до 30 секунди
Пример е сегашната

ситуация с ТЕЦ “Мари-
ца-изток 2”, която зара-
ди високата цена на то-
ка, изчислена от регу-
латора на 134 лв. за
мвтч, не бе допусната
на регулирания пазар и
остава да продава тока
си на борсата, но със
загуба. При другите две
централи - “Ей И ЕС
Марица-изток 1” и “Кон-
турГлобал Марица-из-
ток 3” НЕК плаща за
разполагаемост. Тоест
и за времето, в което
не изкупува електрое-
нергията им. Само че
след 2025 г. и това ня-
ма да може да става.
Министерството на

енергетиката и минис-
тър Теменужка Петкова
са категорични, че про-
дължаването на работа-
та на тецовете е без
алтернатива.
13 от европейските

държави прилагат от
миналата година меха-
низъм за капацитет, а
ЕК го е одобрила.
Според експерти в ос-

новата на механизмите

Как с механизъм
за капацитет

да се защитят
тецовете

след 2025 г.
Министерството на енергетиката
ще иска нотификация от
Европейската комисия

Мини “Марица-изток” осигуряват въглища за трите го-
леми теца. СНИМКА: “24 ЧАСА”

за капацитет е тъкмо
това - да се правят тър-
гове за разполагаемост
и така да се субсидират
термични централи,
които са важни за си-
гурността на електрое-
нергийната система.
Специалисти правят

аналогия с действащите
договори с американ-
ските централи, на кои-
то се плаща за разпо-
лагаемост, но с уговор-
ката, че за това са нео-
бходими търгове, които
да са прозрачни.
Така тецовете ще по-

лучават пари от про-
дажба на тока си на
борсата, но и допълни-
телно ще си помагат от
спечеления капацитет.
За да се изготви

предложение до ЕК за
одобряване на механи-
зъм за капацитет, всяка
държава членка прави
оценка на адекватност
на енергийните си ре-
сурси. Ако установи, че
сигурността на снабдя-
ването с електроенер-
гия е застрашена, може
да поиска одобрение от
Европейската комисия
за прилагане на меха-

низъм за капацитет.
На 21 февруари тази

година

ЕК е одобрила
механизми за
Белгия, Франция,
Германия,
Гърция,
Италия и Полша, но

след оценка дали няма
да се повиши цената на
електроенергия и дали
няма да се наруши кон-
куренцията.
Министър Петкова

през април заяви, че е
възложила на Елек-
троенергийния систе-
мен оператор да напра-
ви оценка на електрое-
нергийния пазар до
края на юни. Този ана-
лиз трябва да послужи
за разработване и ноти-
фициране пред ЕК на
механизъм за капаци-
тет. Намерението на
министерството е през
есента да депозира в
комисията механизъм,
така че нотификацията
да е факт до края на го-
дината. Според енер-
гийни специалисти оба-
че това трябва да стане
факт по-рано. (24 часа)

Изпълнителнитедиректорина ICGBТеодораГеоргиеваиКонстантиносКараянакос

Връзката с Гърция гарантира
диверсификация и нови
възможности за България
на газовия пазар

М
еждусистемната газова връзка
Гърция – България (IGB) е клю-
чов проект за България в енер-

гийния сектор. Газопроводът ще свърз-
ва директно националните газопренос-
ни мрежи на Гърция и България, като
стратегическата му роля излиза и из-
вън рамките на региона, подсигурявай-
ки повишаване на сигурността на до-
ставките на газ и за Югоизточна Евро-
па.
Проектът се реализира от смесеното

инвестиционно дружество АЙ СИ
ДЖИ БИ АД, където акционери с рав-
ни дялове са Българският енергиен
холдинг и IGI Poseidon, което обединя-
ва гръцката публична газова корпора-
ция DEPA S.A. и италианската енер-
гийна група Edison SpA. Газопроводът
e с дължина 182 километра и с проек-
тен капацитет до 3 млрд. м3/година,
като в зависимост от пазарния инте-
рес има възможност за достигане до 5
млрд. м3/година. В района на гр. Ко-
мотини IGB се свързва с гръцкия газов
оператор ДЕСФА и с Трансадриатиче-
ския газопровод (ТАР), а при изходна-
та точка до Стара Загора се осъще-
ствява включване в мрежата на “Бул-
гартрансгаз”.
Междусистемната газова връзка

Гърция-България предоставя възмож-
ности за реална диверсификация и до-
пълнителна сигурност на газовите до-
ставки към България, като спомага за
енергийната свързаност на региона.
Стратегическата роля на IGB се дъл-
жи и на отличната му синергия с реди-
ца други мащабни енергийни проекти
като ТАР и планирания за изграждане
LNG терминал край Александруполис.
Проектът дава възможност и за връзка
с EastMed за директно свързване на
ресурси от Източното Средиземномо-
рие с Гърция през Кипър и Крит, както
и за доставки на втечнен газ от Из-
раел и Египет. Реализирането на
проекта създава възможности за пре-
нос през газопровода Гърция – Бълга-
рия и газотранспортната система на

“Булгартрансгаз” ЕАД към останалите
мeждусистемни връзки с Румъния и
Сърбия.
Към момента проектът е във финал-

на подготвителна фаза преди начало
на строителните дейности на терен.
През май 2019 г. изпълнителните ди-
ректори на проектната компания Тео-
дора Георгиева и Константинос Карая-
накос положиха първа копка на газо-
вия интерконектор, отбелязвайки ус-
пешното финализиране на ключови
търгове и процедури, необходими за
започване на строителство. По време
на събитието, уважено от министър-
председателите на Гърция и на Бълга-
рия и първия заместник министър-
председател на Азербайджан, двамата
изпълнителни директори подчертаха
значението на IGB за подобряване на
енергийната сигурност на региона и
намаляване на енергийната зависи-
мост на България.
Срокът за изграждане на IGB е 18

месеца от началото на подготвителни-
те дейности за строителство, като га-
зопроводът следва да бъде въведен в
експлоатация през 2020 г. Проектът се
развива с неизменната подкрепа на
правителствата на Гърция и на Бълга-
рия, както и със съдействието на Евро-
пейската комисия. Финансирането е
обезпечено с основен принос от бъл-
гарската страна чрез предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ в раз-
мер на 39 млн. евро от ОПИК и 110
млн. евро заем от ЕИБ, за който е
предвидена държавна гаранция в съ-
щия размер от България. В допълне-
ние, за изпълнение на проекта е одо-
брено финансиране в размер на 45
млн. евро от Европейската енергийна
програма за възстановяване, както и
акционерен капитал.
Интерконекторът е обявен за проект

от национално значение. Той предста-
влява ключова част от вертикалния га-
зов коридор, който свързва газопре-
носните мрежи на България, Гърция и
Румъния.
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