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Темите

 Видове кризи в енергетиката;
 Българската „криза“ в енергетиката’2021-2022 -

основни  характеристики; 

 Картина  на българската енергетика;

 За какво говорим днес? 

 Новата Енергийна стратегия – разпределено 
производство и нови технологии;

 Как България може да редуцира потреблението на 
природен газ? 

 Какви мерки биха били ефективни срещу високите 
цени на електроенергията на пазара?  
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Видове кризи в енергетиката
Производствена криза

-Енергиен баланс/мощностен баланс

-Технологичен парк за регулиране

Икономическа/ликвидна криза

Криза в стратегията за развитие

Борсова криза – недостиг, или 
излишък? Или високи цени?
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Видове кризи в енергетиката
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Българската „криза“ в енергетиката’2021-2022 -
основни  характеристики

 Причинена от външни връзки;
 Продължаваща липса на алтернативни доставки на 

природен газ;
 Висок процент на държавно производство; 
 Наличие на регулиран пазар – „спасителен“?!;
 Необективна ценова политика, популизъм и поддържане на 

необективно ниски регулирани цени на енергията; 
 Държавна намеса в регулаторния процес и 

ценообразуването;
 Дълго отлагани оздравителни реформи и отсъствие на 

умения за ефективен корпоративен мениджмънт; 
 Напречно субсидиране и неустойчиви решения;
 Конкурентноспособност на регионалните пазари;
 Всички дефекти в концепцията на развитие – подтиснати от 

кризата
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Картина  на българската енергетика

Зона 1: Големия розов облак, с предварително зададени решения
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                Зона 1: Големия розов облак 

 

                 

 

                            Зона 2: Реалността 

ТЕЦ-ове 

АЕЦ Белене 
Газов хъб  

Енергиен пазар  

Газови потоци  

Държавна подкрепа 

Напречни  субсидии 



За какво говорим днес?

 Факт: неконтролиран ръст на ВЕИ, към 1.03.2022 г – над 16000 
МВт заявени за присъединяване.

 Държавата трябва да предприеме спешни мерки за 
осигуряване на енергийната сигурност и компенсиране на 
тези мощности;

 ПАВЕЦ или батерии? Или и двете?
 Защо ЕС спира въглищните централи? Вече не. В днешната 

пазарна обстановка е налице ревизия на европейската 
политика;

 Затварят ли блокове 5 и 6 в АЕЦ Козлодуй ? Неизбежно. 
Оптимистичната прогноза 2030-2040; 

 Замества ли водорода природния газ след 2040 ? Как и какво 
ще ни струва? Какво е бъдещето на новите газови проекти ?

 Има ли алтернатива АЕЦ”Белене” ?  Да, много, но трябва да 
се чуят специалистите, не политиците.
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Същността на новата Енергийна стратегия -
разпределено производство и нови технологии

-Развитие на проекти на общинско ниво/ енергийни 

кооперативи/“просюмъри“:
 Газификация на битови отпадъци множество синергийни

решения на проблемите на чистота на въздуха и на управление на 
отпадъците, Нова програма “Енергия за смет”;

 Локални топлофикационни мрежи  множество решения на 
проблемите на енергийната бедност и чистотата на въздуха; 

 Просюмери на индустриално и общинско ниво          покривните 
хибридни фотоволтаични/соларни  модули

 Окси-водород, български патентна технология , който решава 
проблемите на енергийната ефективност на газови горивни уредби

 Новата европейската политика по отношение та природния газ: 
Преминаване от газови отоплителни системи към термопомпени

-Условието – транспониране на Директива 2018/2001/ЕС
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Любопитната стратегия на Русия
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Какви мерки биха били ефективни срещу високите 
цени на електроенергията на пазара?  
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” 

Предложен ЗИД на ЗЕ:

Решават се актуалните и тежки проблеми в енергетиката

чрез събиране на таксата ЗКО от ВСИЧКИ УЧАСТИНИЦИ

НА ПАЗАРА:

- Ликвидната криза в разпределителните дружества и преносното

дружество (2 възможни модела);

- Компенсациите за чувствителните потребители на свободен пазар –

училища, социални домове, детски градини, болници, ВиК дружества

и т.н. (двустранни договори, търгове по групи);

- Компенсациите – през Наредба на МС за принципите и методиката

- Свръх приходите на държавните енергийни дружества и на

производителите с договори за премии.



Какви мерки биха били ефективни срещу високите 
цени на електроенергията на пазара?  
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Предложен ЗИД на ЗЕ:

-Решенията по належащите проблеми са ориентирани към оптимално

използване на преизпълнението на приходите във Фонд Сигурност на

електроенергийната система (Фонд СЕС) - 5% вноски от всички пазарни

субекти .

-Компенсиране на преносното и разпределителните дружества на ежемесечна

база, а не в края на периода, каквато е досегашната практика, защото при тях

основния проблем е ликвидният.

-Компенсирането за увеличените им технологични разходи се покрива чрез в пъти

по-големите приходи във Фонд СЕС от 5% вноски.

-Създава се механизъм за компенсации във Фонд СЕС като се разширяват

неговите функции. Производителите с договори за премии, които са реализирали

свръх приходи от свободен пазар внасят във Фонд СЕС реализираните от тях

приходи над действащата прогнозна пазарна цена.



Какви мерки биха били ефективни срещу високите 
цени на електроенергията на пазара?  
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Предложен ЗИД на ЗЕ:

Решенията по належащите проблеми са ориентирани към оптимално

използване на преизпълнението на приходите във Фонд Сигурност на

електроенергийната система (Фонд СЕС).

Компенсиране на преносното и разпределителните дружества на ежемесечна база,

а не в края на периода, каквато е досегашната практика, защото при тях основния

проблем е ликвидният. Компенсирането за увеличените им технологични разходи

да се покрие чрез в пъти по-големите приходи във Фонд СЕС от 5% вноски.

Създава се механизъм за компенсации във Фонд СЕС като се разширяват неговите

функции. Предлагаме производителите с договори за премии, които са

реализирали свръх приходи от свободен пазар да внасят във Фонд СЕС

реализираните от тях приходи над действащата прогнозна пазарна цена. Свръх

приходите на държавните енергийни дружества от продажба на свободен пазар на

електроенергия над признатите им за необходими приходи от КЕВР със същия

механизъм да се внасят във Фонд СЕС.

С допълнените функции и приходи във Фонд СЕС да се компенсира бизнеса по

ред и в мащаб определен с решение на Министерски съвет.



А от тук нататък, някой трябва да продължи с 

разработването на конкретна реалистична и модерна 

Енергийна стратегия на България

с
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Иван Хиновски, 

ihinovski@gmail.com

0888522776

mailto:ihinovski@bulenergo.com

