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СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИСТРАТЕГИЧЕСКИСТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИДОКУМЕНТИ

ПриетатаПриетата презпрез мм.12.2008 .12.2008 гг.. ДирективаДиректива 2008 / 114 / 2008 / 114 / ЕСЕС,, регламентирарегламентира
основнитеосновните ангажиментиангажименти ии дейностидейности вв сфератасферата нана задължениятазадълженията нана
странатастраната попо отношениеотношение нана съществуващатасъществуващата енергийнаенергийна критичнакритична
инфраструктураинфраструктура,  ,  коятокоято ее отот значениезначение заза ЕСЕС / / ЕКИЕКИ /,  /,  аа същосъщо ии отот
националнонационално значениезначение / / НКИНКИ /  /  заза секторсектор ””ЕнергетикаЕнергетика”” –– тт..ее. . конкретноконкретно
сесе визиратвизират обектитеобектите отот подсекторитеподсекторите ::

�� ЕлектроенергияЕлектроенергия ::
–– ПроизводствоПроизводство нана електроенергияелектроенергия ии топлиннатоплинна енергияенергия ;;

–– ПреносПренос нана електроенергияелектроенергия ии топлиннатоплинна енергияенергия ;;

�� ПрироденПрироден газгаз ::
–– ПреносПренос,  ,  доставкадоставка ии съхранениесъхранение нана природенприроден газгаз..

�� НефтНефт::
–– ПреработкаПреработка,  ,  обработкаобработка нана нефтнефт ии нефтопродуктинефтопродукти ;;

–– ДоставкаДоставка, , преноспренос ии съхранениесъхранение нана нефтнефт ии нефтопродуктинефтопродукти



STRATEGY  DOCUMENTSSTRATEGY  DOSTRATEGY  DOCCUMENTSUMENTS
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Sector Sector ””ЕЕNERGYNERGY”” –– objects objects of of the subthe sub--sectorssectors::

�� Electricity Electricity ::

–– Generation / Electricity & Heating energy Generation / Electricity & Heating energy ;;

–– Transmission networks of electricity & district heating Transmission networks of electricity & district heating 

�� Natural Natural GazGaz ::

–– Transmission NetworksTransmission Networks,  ,  Distribution & Distribution & CazCaz--storage depots storage depots 

�� Crude OILCrude OIL::

–– Crude oil main power processing  enterprises. Crude oil main power processing  enterprises. 



ОСНОВНИ ОБЕКТИ ОТ
ЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

ОСНОВНИОСНОВНИ ОБЕКТИОБЕКТИ ОТОТ
ЕНЕРГИЙНАТАЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

ОБЕКТИОБЕКТИ,  ,  свързанисвързани съссъс защитатазащитата нана енергийнаенергийна КИКИ,  ,  касаещикасаещи
задължениязадължения нана търговскитърговски дружествадружества -- собственицисобственици илиили
операториоператори нана активиактиви / / елементиелементи / / инфраструктураинфраструктура,  ,  изискващиизискващи
въвежданетовъвеждането нана меркимерки заза защитазащита,  ,  представляващипредставляващи енергийнаенергийна
критичнакритична инфраструктураинфраструктура саса::

�� ЕлектрогенеращитеЕлектрогенеращите мощностимощности -- ТЕЦТЕЦ, , ВЕЦВЕЦ, , ПАВЕЦПАВЕЦ, , АЕЦАЕЦ
ХидроенергийниХидроенергийни обектиобекти ии съоражениясъоражения ;;

�� ЕлектропреноснатаЕлектропреносната СистемаСистема –– електропроводиелектропроводи ВНВН,  ,  подстанцииподстанции, , 
трафопостоветрафопостове ВНВН ;;

�� ГазопреноснатаГазопреносната СистемаСистема –– газопроводитегазопроводите ВНВН, , газоразпределителнигазоразпределителни
станциистанции ВНВН -- ГРСГРС, , ГазохранилищатаГазохранилищата нана териториятатериторията нана странатастраната ;;

�� НефтопреработващитеНефтопреработващите производствапроизводства ии обектиобекти заза съхранениесъхранение
нана нефтнефт ии нефтопродуктинефтопродукти..



ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ И ОБЕКТИ ОТ
ЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

ОСНОВНИОСНОВНИ УЧАСТНИЦИУЧАСТНИЦИ ИИ ОБЕКТИОБЕКТИ ОТОТ
ЕНЕРГИЙНАТАЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

ОсновнатаОсновната частчаст отот обектитеобектите / / активитеактивите /,  /,  представляващипредставляващи енергийнаенергийна
КИКИ саса собственостсобственост нана търговскитетърговските дружествадружества -- операториоператори нана КИКИ, , катокато ::

�� „„НЕКНЕК”” ЕАДЕАД,  ,  „„ЕСОЕСО”” ЕАДЕАД ((мрежимрежи ВНВН),  ),  ПредприятиеПредприятие „„ЯзовириЯзовири ии
каскадикаскади”” ;;

�� „„БУЛГАРТРАНСГАЗБУЛГАРТРАНСГАЗ”” ЕАДЕАД ((преноснапреносна мрежамрежа ВНВН, , ГРСГРС ии подземниподземни
ГазохранилищаГазохранилища ) ;) ;

�� „„ЛУКОЙЛЛУКОЙЛ НЕФТОХИМНЕФТОХИМ”” АДАД –– БургасБургас ( ( преработващипреработващи мощностимощности, , 
нефтопроводинефтопроводи, , дрдр.);.);

�� ЕлектроразпределителнитеЕлектроразпределителните ДружестваДружества –– управляваниуправлявани отот CEZ.a.s.; CEZ.a.s.; 
EVNEVN--BGBG, E.ON.Energy;, E.ON.Energy;

�� ТоплофикационниТоплофикационни ДружестваДружества –– съссъс стратегическостратегическо значениезначение, , катокато
„„ТоплофикацияТоплофикация –– СофияСофия”” АДАД,, кактокакто ии някоинякои вечевече приватизираниприватизирани
такиватакива -- представляващипредставляващи частначастна собственостсобственост;;

�� ДружестваДружества –– производителипроизводители ии съхранителисъхранители нана горивагорива,  ,  включенивключени вв
РегистъраРегистъра нана задълженитезадължените лицалица попо смисъласмисъла нана ЗаконаЗакона заза
задължителнитезадължителните запасизапаси отот нефтнефт –– ЗЗННПЗЗННП ;;
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The  main  players  of  the  energy  critical  infrastructure  iThe  main  players  of  the  energy  critical  infrastructure  is  a  owners s  a  owners 
& operators  of CIP activity in Bulgaria is  a energy companies,& operators  of CIP activity in Bulgaria is  a energy companies, like :like :

�� „„NECNEC”” // „„ЕЕSSОО”” Ltd.Ltd. ((networks HVnetworks HV-- 400, 200 & 110 kV400, 200 & 110 kV)) ;;

�� Enterprise Enterprise „„Dams & CascadesDams & Cascades”” ;;

�� „„BulgartransgazBulgartransgaz”” Ltd.Ltd. ((transmissions transmissions network hinetwork hi--pressure & pressure & GazGaz--
stations  and  stations  and  GazGaz –– storage depot); storage depot); 

�� „„LucoilneftohimLucoilneftohim”” Ltd. Ltd. BurgasBurgas ((crude oil processing  enterprise crude oil processing  enterprise ););

�� Electro Distribution Companies Electro Distribution Companies –– CEZ.a.s.; EVNCEZ.a.s.; EVN--BGBG, , 
E.ON.Energy;E.ON.Energy;

�� District  Heating Companies District  Heating Companies –– likelike „„DHCDHC –– SofiaSofia””Ltd.Ltd.



НОРМАТИВНА РАМКА - РЕГУЛИРАЩА
ЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

НОРМАТИВНАНОРМАТИВНА РАМКАРАМКА -- РЕГУЛИРАЩАРЕГУЛИРАЩА
ЕНЕРГИЙНАТАЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

КонкретноКонкретно специализиранатаспециализираната действащадействаща вв странатастраната нормативнанормативна рамкарамка заза
отрасълаотрасъла –– ЕнергетикаЕнергетика,  ,  включващавключваща основниосновни актовеактове,  ,  катокато ::

�� ЗаконЗакон заза ЕнергетикатаЕнергетиката
�� ЗаконЗакон заза защитазащита припри бедствиябедствия
�� ЗаконаЗакона заза управлениеуправление припри кризикризи ((отмененотменен мм.06.2009 .06.2009 гг.).)

�� ЗаконаЗакона заза задължителнитезадължителните запасизапаси отот нефтнефт ии нефтопродуктинефтопродукти -- ЗЗЗННПЗЗЗННП
�� ЗаконаЗакона заза държавнитедържавните резервирезерви ии ВВ ВВ ЗапасиЗапаси ;;

�� ДействащатаДействащата подзаконоваподзаконова нормативнанормативна рамкарамка заза секторсектор -- ЕнергетикаЕнергетика :  :  
�� ПМСПМС №№ 1818 отот 01.02.2011 01.02.2011 гг. . заза означаванеозначаване нана ЕКИЕКИ ии меркитемерките заза тяхнататяхната защитазащита..

�� ПМСПМС №№ 181181 отот 20.07.2009 20.07.2009 гг. . заза определянеопределяне нана стратегическитестратегическите обектиобекти
отот значениезначение заза националнатанационалната сигурностсигурност..

�� ПМСПМС №№ 755755 отот 21.09.2004 21.09.2004 гг. . заза утвърждаванеутвърждаване нана СписъкСписък нана стратегическитестратегическите обектиобекти

отот националнонационално значениезначение вв ЕнергетикатаЕнергетиката..

�� НационалнияНационалния ПланПлан заза защитазащита припри бедствиябедствия –– приетприет сс РМСРМС №№ 973 973 отот 29.12.201029.12.2010гг..

�� НационалнияНационалния ПланПлан заза управлениеуправление припри кризикризи вследствиевследствие нана терористичнатерористична
дейностдейност –– приетприет сс РМСРМС №№ 572 572 отот 02.09.2008 02.09.2008 годгод.. ………………ии дрдр. . нормативнинормативни актовеактове..

�� УказанияУказания нана ДАНСДАНС заза определянеопределяне зонитезоните заза сигурностсигурност ии заза процедуритепроцедурите попо СОПСОП..



НОРМАТИВНА РАМКА - РЕГУЛИРАЩА
ЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

НОРМАТИВНАНОРМАТИВНА РАМКАРАМКА -- РЕГУЛИРАЩАРЕГУЛИРАЩА
ЕНЕРГИЙНАТАЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

ЗАКОНЗАКОН ЗАЗА ЕНЕРГЕТИКАТАЕНЕРГЕТИКАТА
�� ЧлЧл.5 (2) .5 (2) ЛицатаЛицата,  ,  извършващиизвършващи дейностидейности попо тозитози законзакон чрезчрез обектиобекти, , 

включенивключени вв СписъкаСписъка попо алал. 1, . 1, сесе ползватползват съссъс защитазащита,  ,  коятокоято включвавключва::

�� 1. (1. (допдоп. . -- ДВДВ, , брбр.74 .74 отот 2006 2006 гг.)  .)  организиранеорганизиране ии контролконтрол нана физическафизическа
защитазащита ((охранаохрана) ) нана обектитеобектите, , осъществяванаосъществявана отот органитеорганите нана МВРМВР илиили отот
юридическиюридически лицалица, , осъществяващиосъществяващи дейностидейности попо редареда нана ЗаконаЗакона заза частнатачастната
охранителнаохранителна дейностдейност ;;

�� 2.  2.  информационнаинформационна закрилазакрила, , осъществяванаосъществявана чрезчрез административниадминистративни, , 
организационниорганизационни ии техническитехнически меркимерки..

�� (3)  (3)  ЗащитатаЗащитата попо алал. 2  . 2  ее заза сметкасметка нана лицаталицата, , извършващиизвършващи дейностидейности
попо тозитози законзакон чрезчрез обектитеобектите,  ,  включенивключени вв СписъкаСписъка попо алал. 1.. 1.

ИКОНОМИЧЕСКИИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИАСПЕКТИ НАНА ПРОЦЕСАПРОЦЕСА ПОПО ИЗПЪЛНЕНИЕИЗПЪЛНЕНИЕ
НАНА МЕРКИТЕМЕРКИТЕ ЗАЗА ЗАЩИТАЗАЩИТА ЕНЕРГИЙНАТАЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА !! !! ?? ?? 

1. 1. ДЕФИНИРАНЕДЕФИНИРАНЕ ии ““признаванепризнаване”” нана РАЗХОДИТЕРАЗХОДИТЕ заза КИКИ отот ДКЕВРДКЕВР !!!!

2.2. РазпределениеРазпределение застрахователниязастрахователния РИСКРИСК междумежду ““големитеголемите играчииграчи

нана пазарапазара”” –– националеннационален АНТИАНТИ--КАТАСТРОФИЧЕНКАТАСТРОФИЧЕН ПУЛПУЛ !! !! ????



ЕТАПИ при ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ на ДЕЙНОСТИТЕ
по Директивата за защита на обектите от КИ
ЕТАПИЕТАПИ припри ОСЪЩЕСТВЯВАНЕОСЪЩЕСТВЯВАНЕ нана ДЕЙНОСТИТЕДЕЙНОСТИТЕ
попо ДирективатаДирективата заза защитазащита нана обектитеобектите отот КИКИ

�������� СТАРТИРАНА процедура
по идентификация на КИ

�������� Избор на Методология за оценка

на рисковете и заплахите за КИ

Процедура за
установяване на
обектите от КИ

Прилагане на
секторните
критерии

Анализ на
потенциалните
обектите от
ЕКИ и НКИ

Оценка и Избор
на обекти от КИ
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�������� Starting the procedures for 
the  CIP Objects

�������� CHOICE of the Methodologies for
Analyses  for the  CIP Objects
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Risks & Threats
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ПРЕГЛЕД на ПОСТИГНАТОТО през 2010 – 2011год.ПРЕГЛЕДПРЕГЛЕД нана ПОСТИГНАТОТОПОСТИГНАТОТО презпрез 2010 2010 –– 20112011годгод..

�� ТранспонирахмеТранспонирахме ангажиментитеангажиментите попо ДирективаДиректива 2008/114/2008/114/ЕСЕС вв националнотонационалното
законодателствозаконодателство,  ,  съвместносъвместно сс членоветечленовете нана РГРГ--29  29  чрезчрез проектапроекта нана приетотоприетото
вечевече ПостановлениеПостановление нана МСМС №№ 18 / 01.02.201118 / 01.02.2011гг. . 

�� УспяхмеУспяхме дада финализирамефинализираме преговоритепреговорите сс РР. . РумънияРумъния заза съгласуванесъгласуване ии
определянаопределяна нана обектитеобектите отот ЕКИЕКИ вв енергетикатаенергетиката ((общообщо 20 20 брбр.),  .),  коитокоито иматимат
трансграничентрансграничен ефектефект върхувърху общатаобщата ЕнергийнаЕнергийна СС--мама презпрез мм.12.2010 .12.2010 гг. ;. ;

�� ПредстоиПредстои преговорнапреговорна процедурапроцедура дада бъдебъде осъщественаосъществена ии сс представителипредставители нана
РепубликаРепублика ГърцияГърция заза определянеопределяне общитеобщите обектиобекти отот ЕКИЕКИ вв енергетикатаенергетиката..

�� ПодготвихмеПодготвихме ии включихмевключихме вв новатановата СтратегияСтратегия заза НационалнаНационална СигурностСигурност нана
изцялоизцяло новнов разделраздел –– ЕнергийнаЕнергийна сигурностсигурност,  ,  катокато особеноособено важенважен ии същественсъществен
елементелемент отот националнатанационалната сигурностсигурност нана странатастраната,  ,  подпод ръководствоторъководството нана
СъветаСъвета попо сигурносттасигурността къмкъм МСМС ;;

�� ПодготвихмеПодготвихме ии предложихмепредложихме нана РГРГ попо ЗИДЗИД нана ЗЕЗЕ,  ,  необходимитенеобходимите измененияизменения вв
текстоветекстове нана ЗаконаЗакона заза ЕнергетикатаЕнергетиката,  ,  свързанисвързани сс ангажиментитеангажиментите заза защитазащита нана
КИКИ заза секторсектор -- ЕнергетикаЕнергетика ;;

�� ПродължаваПродължава работатаработата нана РГРГ--29  29  попо изпълнениеизпълнение нана ангажиментитеангажиментите заза
преговорипреговори съссъс съседнитесъседните нини държавидържави попо ЕКИЕКИ ии попо подготовкатаподготовката нана общиобщи
документидокументи заза работаработа попо ДирективатаДирективата,, катокато –– ОбщитеОбщите -- незадължителнинезадължителни НасокиНасоки
заза РаботаРабота ии МетодикатаМетодиката заза ОценкаОценка нана рисковетерисковете ии заплахитезаплахите заза КИКИ ии дрдр. . ;;

�� РеализирахмеРеализирахме обучениеобучение ии сертификациясертификация нана служителислужители ии проведохмепроведохме множествомножество
рабраб. . срещисрещи сс колегиколеги отот ТДТД--вава -- операториоператори нана КИКИ ии съссъс служителислужители отот МИЕТМИЕТ, , 
МВРМВР--ГрГр..защитазащита ии МОМО заза изпълнениеизпълнение нана дейноститедейностите попо ДирективатаДирективата заза КИКИ ;;

�� ПодготвихмеПодготвихме ии внесохмевнесохме заза одобрениеодобрение отот МФМФ –– ПроектПроект попо ОПАКОПАК заза
финансиранефинансиране изгражданетоизграждането нана ГИСГИС –– платформаплатформа заза дигитализиранедигитализиране нана всичкивсички
обектиобекти отот КИКИ вв систематасистемата нана енергетикатаенергетиката,  ,  презпрез 2011 2011 –– 2012 2012 гг.,  .,  съвместносъвместно сс
ТДТД--вава / / операториоператори нана КИКИ ии сс ММ--вово нана икономикатаикономиката нана РР. . РумънияРумъния..



Implementation of the Council Directive 2008/114Implementation of the Council Directive 2008/114Implementation of the Council Directive 2008/114

Current status and future activities by the 2010 Current status and future activities by the 2010 -- 2011:2011:
�� Transposing the requirements of the Transposing the requirements of the Directive Directive into the national into the national 

legislation legislation –– PMS No.18 / 01PMS No.18 / 01--0202--20112011;;

�� Finalized the negotiation process with Romania for the transFinalized the negotiation process with Romania for the trans--border      border      
EUEU--Energy CI ObjectsEnergy CI Objects (20 (20 pointspoints)) -- decemberdecember 2010;2010;

�� New New National Security StrategyNational Security Strategy will be adopted will be adopted –– incl. very important incl. very important 
part part -- Energy SecurityEnergy Security & Policy;& Policy;

�� Draft Energy Draft Energy ААct is elaboratedct is elaborated –– connection with connection with Directive 2008/114Directive 2008/114;;

�� Working groups for the transposition of the Working groups for the transposition of the Directive Directive are set up;are set up;

�� Guidelines Guidelines for the implementation of the for the implementation of the Council Council DirectiveDirective 2008/1142008/114
are preparedare prepared -- 20102010;;

�� Training for the implementation of the Training for the implementation of the Council Directive 2008 /114Council Directive 2008 /114;;

�� Draft common Draft common Methodology for AnalysesMethodology for Analyses and assessment of the and assessment of the Risks Risks 
and  Treatmentsand  Treatments are createdare created now now -- 20112011;;



НАСОКИ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА ПО
ЗАЩИТАТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

НАСОКИНАСОКИ ЗАЗА СЪВМЕСТНАСЪВМЕСТНА РАБОТАРАБОТА ПОПО
ЗАЩИТАТАЗАЩИТАТА НАНА ЕНЕРГИЙНАТАЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

НалицеНалице ее належащаналежаща необходимостнеобходимост отот съвместнасъвместна работаработа ии
координираникоординирани действиядействия междумежду МИЕТМИЕТ,  ,  МВРМВР,  ,  МОМО ии търговскитетърговските
дружествадружества отот енергийнатаенергийната системасистема припри реализациятареализацията нана процесапроцеса попо::

�� ПрилаганеПрилагане ПроцедуратаПроцедурата попо установяванеустановяване ии означаванеозначаване нана потенциалнатапотенциалната КИКИ ;;
�� ПрилаганетоПрилагането нана ообщбщ подходподход заза ОценкаОценка нана рисковетерисковете заза обектитеобектите отот КИКИ ;;
�� ОпределянеОпределяне ии прилаганеприлагане междумежду секторнитесекторните ии секторнисекторни критериикритерии ;;
�� ОпределянеОпределяне нана точнитеточните праговепрагове заза междусекторнитемеждусекторните ии секторнисекторни критериикритерии ;;
�� СподелянеСподеляне нана ДобритеДобрите практикипрактики ии НоуНоу--хаухау уу наснас ии отот странитестраните отот ЕСЕС ;;
�� ОбщатаОбщата МетодологияМетодология заза оценкаоценка ии класифициранекласифициране нана заплахитезаплахите ии рисковетерисковете

заза обектитеобектите отот НКИНКИ ии ЕКИЕКИ ;;

�� РазработванеРазработване нана ОператорскиОператорски ПлановеПланове заза СигурностСигурност нана обектитеобектите ;;
�� ИзборИзбор нана подходящподходящ МеханизъмМеханизъм ии СредаСреда заза надежднанадеждна ии сигурнасигурна

комуникациякомуникация междумежду точкитеточките заза контактконтакт –– обектитеобектите отот КИКИ ии
операторитеоператорите нана КИКИ вв странатастраната ии другитедругите държавидържави –– членкичленки нана ЕСЕС;;



НАСОКИ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА ПО
ЗАЩИТАТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

НАСОКИНАСОКИ ЗАЗА СЪВМЕСТНАСЪВМЕСТНА РАБОТАРАБОТА ПОПО
ЗАЩИТАТАЗАЩИТАТА НАНА ЕНЕРГИЙНАТАЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

АктуалниАктуални проблемипроблеми ии насокинасоки заза съвместнасъвместна работаработа ::

�� УеднаквяванеУеднаквяване терминологиятатерминологията вв действащатадействащата нормативнанормативна базабаза::

-- обектиобекти отот критичнатакритичната инфраструктураинфраструктура
-- стратегическистратегически обектиобекти ((ЗаконЗакон заза МВРМВР))

-- стратегическистратегически обектиобекти отот националнонационално значениезначение ((ЗаконЗакон заза енергетикатаенергетиката))

-- потенциалнопотенциално опасниопасни обектиобекти ((ЗаконЗакон заза защитазащита припри бедствиябедствия))

�� ОбучениеОбучение нана персоналаперсонала попо прилаганеприлагане нана ДирективаДиректива 2008 /114/2008 /114/ЕСЕС ии попо
изготвянеизготвяне нана необходимитенеобходимите документидокументи -- заза оценкатаоценката нана рисковетерисковете ии
заплахитезаплахите ии попо дефиниранедефиниране нана меркитемерките заза защитазащита нана обектитеобектите отот КИКИ..

�� ИзменениеИзменение нана СписъцитеСписъците сс обектитеобектите отот ПМСПМС №№ 181 / 20.07.2009181 / 20.07.2009гг..

�� СъвместноСъвместно изготвянеизготвяне РегистърРегистър нана КИКИ вв ЕнергетикатаЕнергетиката презпрез 20112011гг..

�� РазработванеРазработване ОбщаОбща МетодологияМетодология заза секторсектор ЕнергетикаЕнергетика заза ОценкаОценка нана
рисковетерисковете ии заплахитезаплахите заза обектитеобектите отот ЕКИЕКИ ии НКИНКИ ии заза изготвянеизготвяне нана
ОператорскитеОператорските ПлановеПланове заза СигурностСигурност заза съответнитесъответните обектиобекти отот КИКИ.  .  



НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПАРТНЬОРСТВОНЕОБХОДИМОСТНЕОБХОДИМОСТ ОТОТ ПАРТНЬОРСТВОПАРТНЬОРСТВО
КоординиранотоКоординираното съвместносъвместно изпълнениеизпълнение нана ангажиментитеангажиментите попо ДирективатаДирективата заза
защитатазащитата нана ЕКИЕКИ ии НКИНКИ отот странастрана нана всичкивсички ангажираниангажирани дружествадружества ии
заинтересованизаинтересовани ведомстваведомства трябватрябва дада сесе осъществяваосъществява нана базатабазата нана взаименвзаимен
интересинтерес ии припри използванеизползване експертнитеекспертните уменияумения нана партньоритепартньорите заза реалнотореалното
гарантиранегарантиране защитатазащитата нана общественитеобществените интересиинтереси сс ЦЕЛЦЕЛ –– ПОСТИГАНЕПОСТИГАНЕ ::

�� разумноразумно разпределениеразпределение нана рисковетерисковете,  ,  ефективноефективно влаганевлагане ии
разходванеразходване нана финансовитефинансовите средствасредства ии оптимизиранеоптимизиране нана ефектаефекта
отот въвежданевъвеждане нана меркитемерките заза защитазащита нана обектитеобектите отот КИКИ;;

�� ВъзможностВъзможност заза попо--успешноуспешно изпълнениеизпълнение нана инвестиционнитеинвестиционните
ангажиментиангажименти нана дружестватадружествата,  ,  свързанисвързани съссъс защитатазащитата нана обектитеобектите..

�� ПривличанеПривличане ии ефективноефективно използванеизползване нана финансовифинансови средствасредства отот
националнитенационалните ии международнимеждународни финансовифинансови източнициизточници –– ОперативнитеОперативните
ПрограмиПрограми нана ЕСЕС ии нана странатастраната ;;

�� ПовишаванеПовишаване нана административнияадминистративния ии управленскиуправленски капацитеткапацитет припри
осъществяванеосъществяване нана ангажиментитеангажиментите попо ДирективаДиректива 2008/114/2008/114/ЕСЕС ;;

�� ВъзможностВъзможност заза генериранегенериране нана попо--ефективниефективни решениярешения заза
елиминиранеелиминиране нана бъдещитебъдещите рисковерискове ии заплахизаплахи заза обектитеобектите отот КИКИ..



I. Административни сгради и управления – ЦДУ,ТДУ, РДУ

II. Електропроизводствени обекти – АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ, ПАВЕЦ

III. Енергийни и Ресурсни обекти

• Язовири и хидроенергийни съоръжения

• Въгледобивни мини - открит добив

IV. Обекти - електропреносна и ел.разпределителна система

• Подстанции ВН (400 kV, 220 kV, 110 kV)

• Електропроводи ВН (750 kV, 400 kV, 220 kV, 110 kV)

V. Обекти от газопреносната система – АГРС, ГР Станции, 
Газохранилища

ЕНЕРГИЙНА КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА !!

ОБЕКТИ от КРИТИЧНАТА
ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЕКТИОБЕКТИ отот КРИТИЧНАТАКРИТИЧНАТА
ЕНЕРГИЙНАЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА



I. CENTRAL Administration & Dispatcher Center 

II. ELECTROGENERATION Powers Plants – Nuclear PP, Electro 
Termo Power Plants , Hydro PS & etc.

III. ENERGY  RESOURSES objects :

• Dams & Hydro Energy Systems 

• Coal  Mining

• IV. Objects of  electrotransmission & distribution systems 

• Substations HV (400 kV, 220 kV, 110 kV)

• Transmissions networks HV (400 kV, 220 kV, 110 kV)

V. Gaz transmission system & stations - Hi and Low pressure 

networks, Gaz – Storage Depots.

CRITICAL ENERGY  INFRASTRUCTURES !!

MAIN  ОBJECTS OF CRITICAL ENERGY 
INFRASTRUCTURE

MAIN  MAIN  ООBJECTS OF CRITICAL ENERGY BJECTS OF CRITICAL ENERGY 
INFRASTRUCTUREINFRASTRUCTURE



ОБЕКТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА
и между-системните връзки в региона – национална / европейска КИ

TRANSMISSON   NETWORKS &

IMTERCONNECTIONS  ELECTRO - SYSTEMS  LINES

ОБЕКТИТЕОБЕКТИТЕ ОТОТ НАЦИОНАЛНАТАНАЦИОНАЛНАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА СИСТЕМАСИСТЕМА
ии междумежду--системнитесистемните връзкивръзки вв регионарегиона –– националнанационална / / европейскаевропейска КИКИ

TRANSMISSON   NETWORKS &TRANSMISSON   NETWORKS &

IMTERCONNECTIONS  ELECTRO IMTERCONNECTIONS  ELECTRO -- SYSTEMS  LINESSYSTEMS  LINES



ОБЕКТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА
СИСТЕМА и междусистемните връзки

NATIONAL  TRANSMISSON   NETWORKS &

IMTERCONNECTIONS  ELECTRO - SYSTEMS  LINES

ОБЕКТИТЕОБЕКТИТЕ ОТОТ НАЦИОНАЛНАТАНАЦИОНАЛНАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА
СИСТЕМАСИСТЕМА ии междусистемнитемеждусистемните връзкивръзки

NATIONAL  TRANSMISSON   NETWORKS &NATIONAL  TRANSMISSON   NETWORKS &

IMTERCONNECTIONS  ELECTRO IMTERCONNECTIONS  ELECTRO -- SYSTEMS  LINESSYSTEMS  LINES

Bor

Vidin

TPP M EAST 1



ОБЕКТИТЕ от ГАЗОВАТА ИНФРАСТРУКТУРА
за транзитиране на природен газ в региона - КИ

Natural  Gaz Transition System - Hi pressure 

interconnection  networks

ОБЕКТИТЕОБЕКТИТЕ отот ГАЗОВАТАГАЗОВАТА ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА
заза транзитиранетранзитиране нана природенприроден газгаз вв регионарегиона -- КИКИ

Natural  Natural  GazGaz Transition SystemTransition System -- Hi pressure Hi pressure 

interconnection  networksinterconnection  networks



ОБЕКТИТЕ ОТ ГАЗОВАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА БЪЛГАРИЯ

Natural  Gaz Transition System - BG

ОБЕКТИТЕОБЕКТИТЕ ОТОТ ГАЗОВАТАГАЗОВАТА ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА НАНА БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ

Natural  Natural  GazGaz Transition SystemTransition System -- BGBG

Legend:

Main gas pipeline

Gas pipeline branch

Transit gas pipeline

Transit gas pipeline under construction

Compressor station

Gas reduction station
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ROMANIA
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Nova Zagora

46 km
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Nish

Dimitrovgrad

SERBIA

NABUCCO



ОБЕКТИТЕ от инфраструктурата за пренос, съхранение
и производство на нефт и нефтопродукти в страната и
връзките за / от страните в региона – обекти от КИ

Crude Oil processing  Enterprises & Network

ОБЕКТИТЕОБЕКТИТЕ отот инфраструктуратаинфраструктурата заза преноспренос, , съхранениесъхранение
ии производствопроизводство нана нефтнефт ии нефтопродуктинефтопродукти вв странатастраната ии
връзкитевръзките заза / / отот странитестраните вв регионарегиона –– обектиобекти отот КИКИ

Crude Oil processing  Enterprises & NetworkCrude Oil processing  Enterprises & Network



СТАБИЛНОСТ и КРИЗА - РАЗВИТИЕ
КОНТИНИУМ НА СТАБИЛНОСТТА

СТАБИЛНОСТСТАБИЛНОСТ ии КРИЗАКРИЗА -- РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ
КОНТИНИУМКОНТИНИУМ НАНА СТАБИЛНОСТТАСТАБИЛНОСТТА



ДестабилизиранетоДестабилизирането нана еднаедна системасистема започвазапочва,  ,  тогаватогава когатокогато
даденодадено предизвикателствопредизвикателство сесе активизираактивизира ии сесе превърнепревърне вв

потенциаленпотенциален рискриск ии заплахазаплаха !! !! ии…….. .. следваследва продължениепродължение……..

РИСКОВЕТЕ и ЗАПЛАХИТЕ - необходимост от
мерки за превенция и ЗАЩИТА ??

РИСКОВЕТЕРИСКОВЕТЕ ии ЗАПЛАХИТЕЗАПЛАХИТЕ -- необходимостнеобходимост отот
меркимерки заза превенцияпревенция ии ЗАЩИТАЗАЩИТА ????

ВсякоВсяко стабилностабилно състояниесъстояние можеможе дада бъдебъде

дестабилизиранодестабилизирано !!!! –– началотоначалото……....

ЗаЗа всяковсяко едноедно стабилностабилно състояниесъстояние съществуватсъществуват
множествомножество предизвикателствапредизвикателства, , рисковерискове ии заплахизаплахи !! !! 



НЕОБХОДИМА ЛИ Е ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА НА ОБЕКТИТЕ
ОТ КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ??

НЕОБХОДИМАНЕОБХОДИМА ЛИЛИ ЕЕ ПРЕВЕНЦИЯПРЕВЕНЦИЯ ИИ ЗАЩИТАЗАЩИТА НАНА ОБЕКТИТЕОБЕКТИТЕ
ОТОТ КРИТИЧНАТАКРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА ????

РИСКОВЕТЕРИСКОВЕТЕ ии ЗАПЛАХИТЕЗАПЛАХИТЕ ставатстават реалностреалност, , тогаватогава когатокогато
нене мислиммислим заза тяхтях вв АВАНСАВАНС ии нене вземамевземаме превантивнипревантивни меркимерки !! !! 



DO  YOU  NEED  OF  PREVENTION  & PROTECTION FOR THE  
CRITICAL   INFRASTRUCTURE  ??

DO  YOU  NEED  OF  DO  YOU  NEED  OF  PREVENTION  & PROTECTIONPREVENTION  & PROTECTION FOR THE  FOR THE  

CRITICAL   INFRASTRUCTURE  ??CRITICAL   INFRASTRUCTURE  ??

The  CRIZIS & the Threats The  CRIZIS & the Threats -- NEVER  go  to NEVER  go  to sleep sleep !!!!!!

But But ………….  NEVER  say  DAI !!!.  NEVER  say  DAI !!!



НЕОБХОДИМОСТ от ПАРТНЬОРСТВО ?!?НЕОБХОДИМОСТНЕОБХОДИМОСТ отот ПАРТНЬОРСТВОПАРТНЬОРСТВО ??!!??

Държавна подкрепа
Управленски опит
Технологично ноу-хау
Съществуващ опит и
добри практики на
търговски дружества
и партньори у нас и
от страни от ЕС

ОБЕКТИ от КИ в
Енергетиката

КООРДИНАЦИЯТА и съвместната работа са
ОПРЕДЕЛЯЩИ за ефективното изпълнение на
Директива 2008 / 114 / ЕС и за възможностите
по въвеждането и финансирането на мерките

за защитата на Енергийната КИ !



ГАРАНТИРАНЕ СИГУРНОСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА
ОБЩНОСТ в региона и в държавите от ЕС

ГАРАНТИРАНЕГАРАНТИРАНЕ СИГУРНОСТТАСИГУРНОСТТА НАНА ЕНЕРГИЙНАТАЕНЕРГИЙНАТА
ОБЩНОСТОБЩНОСТ вв регионарегиона ии вв държавитедържавите отот ЕСЕС

Ангажирани държави



SECURITY  OF  ENERGY  SYSTEMS  in  EU - CountriesSECURITY  OF  ENERGY  SYSTEMS  in  EU SECURITY  OF  ENERGY  SYSTEMS  in  EU -- CountriesCountries

EU - Countries



БЛАГОДАРЯБЛАГОДАРЯБЛАГОДАРЯБЛАГОДАРЯ ВИВИВИВИ ЗАЗАЗАЗА ВНИМАНИЕТОВНИМАНИЕТОВНИМАНИЕТОВНИМАНИЕТО !      !      !      !      

Thank You for YOUR   ATTENTION !

ВЛАДИМИР ЯНКОВ
директор / дирекция

“Управление при кризисни ситуации”
тел :  02 / 92 63  274  / МИЕТ

VLADIMIR  YANKOV
Head of  Security division 

МEET / Bulgaria
phone No. : + 359 2 92 63 274 

ВЛАДИМИРВЛАДИМИР ЯНКОВЯНКОВ
директордиректор / / дирекциядирекция

““УправлениеУправление припри кризисникризисни ситуацииситуации””

телтел :  02 / 92 63  274  / :  02 / 92 63  274  / МИЕТМИЕТ

VLADIMIR  YANKOVVLADIMIR  YANKOV
Head of  Security division Head of  Security division 

ММEET / BulgariaEET / Bulgaria
phone No. phone No. : : + 359 2 + 359 2 92 63 274 92 63 274 


