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Енергийната зависимост показва зависимостта на страната от внос на енергия и ресурси.
Основен местен ресурс на България са лигнитните въглища. Ядрената енергия се отчита за
местен източник и в значителна степен допринася за подобряване на енергийната
независимост.
Енергийната зависимост на България е значително по-ниска от средната за страните членки
на ЕС.

ИНСТИТУЦИИ
Министерство на енергетиката (http://www.me.government.bg)
Държавната

политика

в

енергетиката

се

осъществява

чрез

Народното

събрание

и

Министерския съвет, съгласно чл. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ). Енергийната политика на
страната се провежда от министъра на енергетиката, съгласно чл. 4 от ЗЕ.
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) (http://www.dker.bg)
КЕВР е независим специализиран държавен орган, който осъществява регулирането на
дейностите в енергетиката в съответствие с разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ) и
на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), както и на водоснабдителните и
канализационните (В и К) услуги в съответствие с разпоредбите на Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ).
Агенция за ядрено регулиране (АЯР) (http://www.bnsa.bas.bg)
Държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите
лъчения и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво се
осъществява от председателя на Агенцията за ядрено регулиране.
Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)(http://www.seea.government.bg)
Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е администрация към министъра на
енергетиката, която изпълнява държавната политика по повишаване на енергийната
ефективност, както и за насърчаване на производството и потреблението на енергия от
възобновяеми източници.
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ЕНЕРГИЙНИ КОМПАНИИ

БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ (БЕХ)
Българският Енергиен Холдинг ЕАД е холдингово дружество, обединяващо компании,
развиващи дейност в производство и пренос на електрическа енергия, пренос и съхранение
на природен газ, както и добив на лигнитни въглища. Дружеството е 100% собственост на
българската държава и е най-голямото държавно дружество в страната на база притежавани
активи. Правото на собственост от страна на държавата се упражнява от Министъра на
енергетиката.
БЕХ ЕАД е 100% собственик на капитала на: Мини „Марица-изток“ ЕАД, ТЕЦ „Марица-изток
2“ ЕАД, АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, НЕК ЕАД, ЕСО ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД,
дружества с над 30 години опит в енергийния сектор гарантиращи сигурността на
енергийната система в България.

ВЪГЛЕДОБИВ
Българската държава използва в максимална степен съществуващия потенциал на местните
въглища в страната при спазване на екологичните изисквания, като те осигуряват ресурс за
производство на електрическа енергия за следващите 60 години.
Използването на местните въглищни запаси има бъдеще като стабилизиращ източник на
енергия. Централите, използващи местни въглища, осигуряват около 48% от производство на
електрическа

енергия

и

са

гарант

за

енергийната

сигурност

на

България

и

конкурентоспособността на българската икономика.
Мини „Марица Изток” ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100% държавно
имущество и с едностепенна система на управление. Дружеството експлоатира най-голямото
находище

на

лигнитни

въглища

в

България,

което

снабдява

с

въглища

четири

топлоелектрически централи за производство на електроенергия и брикетна фабрика за
производство на брикети. Приоритетно участие в добива на кафяви въглища имат въглищата,
добивани в Пернишкия и Бобовдолския басейни.

ПРИРОДЕН ГАЗ
Компаниите, които осъществяват местен добив на природен газ са Petroceltic и „Проучване
и добив на нефт и газ” АД.
„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 и
съхранение на природен газ и е сертифициран като Независим газопреносен оператор) са
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създадени в резултат на юридическо и организационно преструктуриране на националната
газова компания, като същите понастоящем са дъщерни дружества на БЕХ ЕАД.
Газоразпределението се осъществява от частни регионални и локални компании, като
дружествата с най-голям пазарен дял в страната са „Овергаз Мрежи” АД, „Ситигаз България”
ЕАД и „Аресгаз” АД.
Важна стъпка в посока либерализация на пазара на природен газ в България и в изпълнение
на приоритетите, заложени в Енергийната стратегия на Р България до 2020 г., КЕВР прие
пакет от правила, установяващи нов режим на балансиране на преносната система на
природния газ. Правилата имат за цел извършване на търговско балансиране на пазара на
природен газ. За развитие на конкурентен пазар на природен газ, в контекста на
европейските цели за изграждане на взаимосвързан и единен общоевропейски газов пазар,
са

предприети

действия

за

реализиране

на

концепция

за

изграждане

на

газоразпределителен център „Балкан“ на територията на България. Концепцията е в синхрон
с проектите за развитие на Южния газов коридор и е в пълно съответствие с плановете за
развитие на газовата инфраструктура в ЕС. Целта е подобряване сигурността на доставките и
диверсификацията на източниците и маршрутите на доставка на природен газ. С цел
осигуряване на необходимата пазарна среда за осъществяването на газопразпределителния
център „Балкан“ в страната е учредена дъщерна компания „Газов хъб Балкан“ ЕАД на
„Булгартрансгаз“ ЕАД, която ще бъде оператор на газова борса в България.

НЕФТ И НЕФТЕНИ ПРОДУКТИ
Пазарът на нефт и нефтени продукти в страната е напълно либерализиран. В България
оперира най-голямата нефтена рафинерия „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД на Балканския
полуостров с мажоритарен собственик LUKOIL Europe Holdings B.V. - дъщерна на руската
компания ПАО Лукойл, Москва. Сред по-големите участници в търговията с горива и
смазочни масла освен „ЛУКОЙЛ България” ЕООД са: Петрол АД, OMV, SHELL, Ромпетрол, НИС
Петрол, PRISTA OIL, HELLENIC PETROLEUM (ЕКО), Круиз (САКСА OOД), VM Petroleum и SNG
(Топливо АД).
„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. Групата притежава верига от над 200 бензиностанции в
цялата страна, с висок дял от пазара на нефтопродукти, горива и полимери в държави от
ЮИЕ.
„ПЕТРОЛ"

АД

е

лидер

в

дистрибуцията

на

горива

в

България,

с

повече

от

500 бензиностанции, лаборатории за постоянен контрол на качеството на нефтопродуктите,
80 петролни бази и 3 петролни пристанищни терминала, равномерно разпределени в цялата
страна.
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
България разполага с разнообразен електропроизводствен микс, включващ ядрени
и термични централи и централи, използващи ВИ (водни, вятърни, слънчеви
централи и електроцентрали на биомаса).
„Националната

електрическа

компания”

ЕАД

(НЕК)

е

еднолично

акционерно

дружество. Собственик на капитала на НЕК ЕАД е Български енергиен холдинг. НЕК
осъществява лицензирани дейности по производство на електрическа енергия от ВЕЦ и
ПАВЕЦ, доставки на електрическа енергия на потребители, присъединени към преносната
мрежа и на крайните снабдители на електрическа енергия, и е страна по сключени
дългосрочни двустранни договори за изкупуване на електроенергия.
„Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО) - осъществява единното оперативно
планиране, координиране и управление на електроенергийната система на България,
съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на други
страни,

осигурява

експлоатацията,

поддръжката

и

надеждното

функциониране

на

електропреносната мрежа, поддържането на спомагателни мрежи, както и ремонтни дейности
и услуги в областта на енергетиката. Компанията осъществява пренос на електроенергия по
националната мрежа и за трети страни. При паралелната работа в ENTSO-E, ЕСО ЕАД като
основен партньор на Балканския регион, се стреми да повишава не само надеждността на
преноса, но и икономическата ефективност при управление на активите, като въвежда и
използва най-съвременните методи за планиране, поддръжка и мониторинг. ЕСО ЕАД е
сертифициран като независим преносен оператор.
"Българска независима енергийна борса" ЕАД (БНЕБ) е създадено през януари 2014 г.
като 100% дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг" ЕАД. БНЕБ ЕАД притежава
десетгодишна лицензия, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране за
дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия" в Република България.
БНЕБ ЕАД е пълноправен член на MRC (Multi-Regional Coupling), което е най-голямото
обединение на пазарни зони на територията на ЕС, както и асоцииран член на обединението
на борсовите оператори (PCR - Price coupling of regions), които работят за създаването на
общ енергиен пазар в ЕС. От януари 2016 г. БНЕБ ЕАД е пълноправен член и на асоциацията
на европейските енергийни борси Europex.
Усилията на БНЕБ ЕАД са насочени изцяло към осигуряването на надеждна, прозрачна и
конкурентна платформа за търговия с електрическа енергия, която да даде възможност на
търговските участници да сключват сделки на пазарни цени посредством разнообразни
продукти. За целта БНЕБ ЕАД предлага борсови сегменти „Ден напред“, Централизиран пазар
за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори чрез
екраните Auctions, Continuous treading и Hourly products, а от 2018 г. в реалната работа е и
пазарен сегмент „В рамките на деня“.
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От 19.03.2018 г. едноличен собственик на капитала на дружеството е „Българска Фондова
Борса – София“ АД (БФБ).
Разпределението на електрическа енергия се осъществява от регионални компании –
оператори на електроразпределителната мрежа:


„Електроразпределение Север“ АД - от 30 януари 2018 г. електроразпределителната
компания в Североизточна България „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД променя името си на
„Електроразпределение Север“ АД, като продължава да е част от групата компании на
„ЕНЕРГО-ПРО“. Лицензионната територия на „Електроразпределение Север“ е с
размер близо 30 000 кв. км и обхваща 9 административни области в Североизточна
България - Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра,
Търговище и Шумен;



„ЧЕЗ Разпределение България” АД е акционерно дружество с акции, разпределени
както следва: 67% притежавани от мажоритарния акционер CEZ, a.s., Република
Чехия и 33%, притежавани от различни миноритарни акционери – юридически и
физически лица. Територията, на която дружеството извършва своята дейност, е
Западна България - на територията на областите София-град, София област,
Благоевград, Кюстендил, Перник, Плевен, Ловеч, Монтана, Враца, Видин, с площ
40 000 кв. км.;



„Електроразпределение Юг" ЕАД (ЕР Юг) е електроразпределителното предприятие в
Югоизточна България, което до месец май 2017 г. се наричаше "ЕВН България
Електроразпределение".

ЕР

Юг

притежава

лицензия

за

разпределение

на

електрическа енергия на територия от близо 42 000 кв. км в девет области: Бургас,
Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
Лицензии за извършване на дейността топлоснабдяване са предоставени от КЕВР на над 20
регионални топлоснабдителни компании. Повечето от компаниите разполагат с инсталации
за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и притежават лицензия за
продажба на електроенергия по комбиниран способ по утвърдени от КЕВР преференциални
цени.
Всички топлофикационни дружества, осъществяващи централизирано топлоснабдяване, са
частна собственост, с изключение на „Топлофикация София” ЕАД (която е 100% общинска
собственост и обслужва над 70% от всички потребители на топлинна енергия).
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ПРОИЗВОДСТВО НА ПЪРВИЧНА ЕНЕРГИЯ
Производството на първична енергия в страната задоволява около 62% от брутното
вътрешно потребление на енергия при сравнително неизменна структура през последните
години и при динамика, произтичаща от тази на потреблението (данни на НСИ).

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ
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. Получената в резултат на
преобразуването енергия е около 60% от вложената за преобразуване.
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КРАЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
Наличната за крайно потребление енергия се използва за неенергийно потребление (основно
от химическата промишленост) и за енергийно потребление.

ЕНЕРГЕТИКАТА ПРЕЗ 2018 г.
Настоящият раздел е подготвен въз основа на разработения в Министерство на енергетиката
констативен гориво-енергиен баланс за 2018 г., на базата на отчетна информация,
предоставена от енергийните дружества в страната, в съответствие с разпоредби на Закона
за енергетиката и подзаконовата нормативната рамка по неговото прилагане.

МЕСТНИ ВЪГЛИЩА
Пречистеният добив на въглища през 2018 г. възлиза на 30 млн. тона, което е с 12% помалко в сравнение с 2017 г.
В структурата на добитите въглища преобладават лигнитните, следвани от кафявите:
 лигнитни въглища – 95%;
 кафяви въглища – 5%.
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Добивът на лигнитни въглища през периода възлиза на 29 млн. тона, което е с 9.9%
по-малко от предходната година.
Основен производител на лигнитни въглища е Мини “Марица изток” ЕАД. През 2018 г. е
отчетено намаление от 8% на добитите количества от дружеството, спрямо предходната
година.
Мини „Марица изток” ЕАД е с дял от 96.6%, като другите производители на лигнитни
въглища са мина „Станянци” АД (1.9%) и мина „Бели брег” АД (1.5%).

Добивът на кафяви въглища, който е с дял 5% от общия добив, е осъществен основно от
Бобовдолския басейн с дял 59% и Пернишкия басейн – 41%.
Потреблението на въглища е предимно за производство на електрическа и топлинна
енергия – 95.6%, както и за производство на брикети – 3.8%. Консумацията за собствени
нужди и други консуматори е 0.5% и за отопление на населението - 0.1%.
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ПРИРОДЕН ГАЗ
Добивът на природен газ

в страната през 2018 г. е 22 млн. м3 или с 66% по-малко от

2017 г.
Вносът на природен газ в България за 2018 г. е 3 170 млн. м3, което е с 5% по-малко от
предходната 2017 г.
На територията на страната има едно газово хранилище ПГХ „Чирен” с капацитет на активен
газ около 450 млн. м3/годишно. През 2018 г. в него са нагнетени 319 млн. м3 природен газ, а
изтегленото количество е 324 млн. м3.
Потреблението на природен газ в страната за 2018 г. е 3 073 млн. м3, което е с 4% помалко, в сравнение с 2018 г.
Основните потребители на природен газ са търговските дружества от сектори „Химия” и
„Енергетика”, чието общо потребление възлиза на 1 962 млн. м3 или 65% от потребеното
количество от икономиката на страната. Структурата на потребление на природен газ по
отрасли е показана на следващата графика:
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Газоразпределителната мрежа е в процес на развитие и разширение. Дружествата с найголям пазарен дял в страната са „Овергаз Мрежи” АД, „Ситигаз България” ЕАД и
„Аресгаз“

АД.

През

2018

г.

газоразпределителните

дружества

са

разпределили

на

територията на страната 2% повече природен газ в сравнение с 2017 г.
Структурата на продажбите на газоразпределителните дружества по видове клиенти през
2017 г. и 2018 г. е представена в графичен и табличен вид:

Брой потребители, продадени количества природен газ в страната
и дължина на газоразпределителната мрежа за 2018 г.
млн. куб. м.
битови
небитови

брой

99

91 784

420

6 101

газоразпределителната
мрежа

км.

4 932

Брой потребители, продадени количества природен газ в страната
и дължина на газоразпределителната мрежа за 2017 г.
млн. куб. м.
битови
небитови
газоразпределителна мрежа

брой

91

80 784

421

6 321

км.

4 664
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През 2018 г. пренесените количества природен газ за трети страни са с 13% по-малко, в
сравнение с реализирания пренос през 2017 г. Основното направление е за Република
Турция, за която през 2018 г. са пренесени с 18% по-малко от пренесените количества по
това направление през 2017 г. С 8% по-малко е и преносът за Република Северна
Македония. Нарастване от 12% на пренесените количества се отчита по направлението за
Република Гърция.

НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ

Добивът на нефт в България е в незначителни количества. Осъществява се от предприятие
“Проучване и добив на нефт и газ” АД гр. Долни Дъбник. През 2018 г. добитите количества
нефт в страната са с 6% по-малко в сравнение с 2017 г.
Потребностите от нефт в България се обезпечават предимно от внос. През 2018 г. вносът на
нефт в страната е с 15% по-малко в сравнение с 2017 г. Основен вносител на нефт е “Лукойл
Нефтохим Бургас” АД, който е и лидер в производството, търговията и дистрибуцията на
нефтени деривати. Произведените нефтопродукти от дружеството (автомобилно, дизелово,
самолетно гориво, масла и др.) през 2018 г. са с 11% по-малко от производството през 2017
г. Реализираните количества нефтопродукти на вътрешния пазар са с 27% повече от
предходната 2017 г. Износът на нефтопродукти за 2018 г. е с 28% по-малко в сравнение с
2017 г.
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ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Брутното производство на електрическа енергия през 2018 г. е 47 ТВтч, което е с 3%
повече от производството през 2017 г. Ръст в производството на електрическа енергия се
отчита при ВИ – 28%, ПАВЕЦ – 10%, ТфЕЦ – 5% и АЕЦ – 4%. Спад се наблюдава при ЗТЕЦ –
9% и ТЕЦ – 5%.

В структурата на производство на електрическа енергия доминират топлоелектрическите
централи, използващи въглища, следвани от ядрената централа АЕЦ „Козлодуй”.
Основен дял в структурата на вложените горива за производство на електрическа енергия
имат местните въглища и ядреното гориво.
Делът на вложените местни енергоносители за производството на електрическа енергия през
2018 г. е 88% (ядрената енергия е отчетена като местен енергоносител), а на вносните –
12%.
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Брутното вътрешно електропотребление през 2018 г. е в размер на 39 ТВтч, което е с
3% по-малко спрямо 2017 г.
Производството на електрическа енергия от ВИ покрива 19% от брутното вътрешно
потребление на електрическа енергия в страната през 2017 г.
Крайното потребление на електрическа енергия в страната през 2018 г. възлиза на
31 ТВтч (0.3% по-малко, в сравнение с 2017 г.), в т.ч. небитови клиенти – 20 ТВтч и битови
клиенти - 11 ТВтч.

Търговският износ на електрическа енергия през 2018 г. е 8 ТВтч, което е с 40% повече от
реализирания износ през 2017 година и представлява 17% от брутното производство.

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
През 2018 г. общо произведената топлиннна енергия от ТФЕЦ, ЗТЕЦ и АЕЦ е 14 ТВтч, което
което е с 4% по-малко, в сравнение с 2017 г.
Най-голям относителен дял в структурата на производството на топлинна енергия през
2018 г. имат ТФЕЦ – 53%, следвани от ЗТЕЦ – 46% и АЕЦ – 1%.
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С най-голям относителен дял от вложените горива за производство на топлинна енергия са
газообразните

горива

–

49.9%,

следвани

от

вносните

въглища

–

21.8%

и

местни въглища – 18.5%. Дяловото участие на останалите енергоносители се разпределя
както следва: местни въглища – 18.5%, биогорива – 8.0%, ядрена енергия – 1.7% и течни
горива – 0.1%.
Делът на вложените вносни енергоносители за производството на топлинна енергия е 72%
(ядрената енергия е отчетена като местен енергоносител), а на местните – 28%.
Потребената топлинна енергия в страната през 2018 г., произведена общо от ТФЕЦ, ЗТЕЦ
и АЕЦ възлиза на 11 ТВтч, което е с 3% по-малко спрямо 2017 г. В структурата на
потребление на топлинна енергия с най-голям дял са небитовите (промишлени и стопански)
клиенти с 62%, следвани от битовите клиенти с 32% и небитови бюджетни клиенти с 6%.

Крайното потребление на топлинната енергия, произведена от ТФЕЦ и АЕЦ, е 6 ТВтч.
Основен потребител на произведената топлинна

енергия от ТФЕЦ и АЕЦ са битовите

клиенти. Разпределението на реализираната топлинна енергия по крайни клиенти е
следното: битови клиенти – 64%, небитови (бюджетни) – 11% и небитови (промишлени и
стопански) – 25%.
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
АЕЦ

Атомна електрическа централа

ТЕЦ

Топлоелектрическа(и) централа(и)

ЗТЕЦ

Заводска топлоелектрическа централа

ТФЕЦ

Топлофикационна електроцентрала (топлофикационно дружество)

ВИ

Възобновяеми източници

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВЕЦ

Водно електрическа(и) централа(и)

ПАВЕЦ

Помпено – акумулираща водно електрическа централа

ЕС

Европейски съюз

ЕС-28

Европейски съюз, обхващащ 28 държави-членки

ДДС

Данък върху добавената стойност

ГВтч

Гигаватчас(а)

ТВтч

Тераватчас(а)

тне

Тон нефтен еквивалент

кgне/евро БВП

Килограм(а) нефтен еквивалент на единица брутен вътрешен продукт

Млн. м3

Милиона кубични метра

Млн. т

Милиона тона

НСИ

Национален статистически институт
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