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Глава 1. Оценка и анализ на рисковете и уязвимостта
Секторни характеристики и тенденции
1. Българският енергиен сектор е от изключително важно значение по отношение
на своя принос в БВП. Промишлеността и енергетиката сформират около 20% от БВП.
България е една страните в Европа с най-висока енергийна интензивност и силна
зависимост от вноса на енергийни източници. Енергийната интензивност1 на
България е 448.5 кг н.е./1000 евро, в сравнение със средната енергийна интензивност в
ЕС (28 държави-членки) от 120.4 кг н.е./1000 евро (данните са за 2015 г., Евростат, виж
Приложение 2). Енергийната зависимост2 на България през 2014 г. е била 34,5 % (виж
Приложение 1). Обаче, до известна степен този нисък процент не отразява реалната
картина поради методологията, използвана от Евростат за изчисляване на енергийната
зависимост, която признава ядрена енергия за местен ресурс. В действителност България
почти изцяло внася природен газ, суров петрол и ядрено гориво и традиционно този внос
се осъществява единствено от Руската Федерация3. Също така енергетиката е отговорна
директно или индиректно за повечето антропогенни емисии на парников газ.

1.1.1. Производство на първична енергия
2. Производството на първична енергия задоволява около 62% от брутното
енергийно потребление на домакинствата. Това остава относително непроменено
през последните няколко години (
Графика 1) и известните колебания са в резултат на промените в потреблението4.
Графика 1. Производство и потребление на първична енергия
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Първично производство на енергия, 1000 т.н.е.
Брутното потребление на енергия от домакинствата, 1000 т.н.е.
Източник: Национален статистически институт, Статистически данни за енергетиката

Енергийната интензивност на икономиката е съотношението между брутното вътрешно потребление и брутния
вътрешен продукт (БВП) за дадена календарна година. С него се измерва потреблението на енергия на икономиката и
общата й енергийна ефективност (кг н.е. за 1 000 евро)
2
Енергийната зависимост показва степента, в която дадена икономика зависи от внос, за да посрещне енергийните си
нужди.
3
Национална програма за развитие: България 2020, 2012
4
Министерство на енергетиката , Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България, 2016
1
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3. Производството на енергия е силно зависимо от въглищата. Както се вижда на
Графика 2, въглищата допринасят за производството на повече от половината първична
енергия, следвани от природен газ с 34%. Добивът на въглища, и специално на лигнитни
въглища, играе важна роля за осигуряването на националната енергийна сигурност и за
гарантиране на енергийната независимост на България. Важността на местния добив на
въглища за енергетиката се определя и от промяната в приноса на ядрената енергия,
растящите цени на течните горива и нуждата от гарантиране на енергийната сигурност
на страната. Както се подчертава в „Националната програма за развитие: България 2020“,
затварянето на блоковете 1 до 4 на атомната електрическа централа (АЕЦ) „Козлодуй“
доведе до нуждата да се увеличи въгледобива, като през 2015 г. той достига 35.9 милиона
тона.
Графика 2. Структура на производството на първична енергия (%), 2015 г.
Въглища
Природен газ

Нефт
Възобновяеми горива и отпадъци
ВЕИ за производство на топлинна
енергия
ВЕИ за производство на електричество
Ядрена енергия
Топлинна енергия
Електрическа енергия

Източник: Национален статистически институт, Статистически данни за енергетиката

4. Всъщност лигнитните въглища са единственият местен конвенционален
енергиен източник, като те възлизат на 94,3% от общия добив на въглища. През
2015 г. въгледобивът от Мини „Марица Изток“ ЕАД (MMИ) представлява 90% от общия
добив на лигнитни въглища в страната. Мините обхващат територия от 240 квадратни
километра и са най-голямото минно предприятие в Югоизточна Европа. Мините
снабдяват с лигнитни въглища четири централи: ТЕЦ „Марица Изток“ 2 (1 620 MW),
ТЕЦ „Марица Изток“ 3 (908 MW), ТЕЦ AES Гълъбово (670 MW) и ТЕЦ „Брикел“ (200
MW). Също така ММИ снабдяват с лигнитни въглища ТЕЦ „Марица“ 3 (120 MW) в
Димитровград. Повече от 40% от електропроизводството в страната е генерирано от
лигнитните въглища, доставени от ММИ5. Лигнитните въглища за характерни с високото
си съдържание на прах, сяра, азотни окиси и парникови газове и са нискокалорични,
следователно се изискват значителни инвестиции за достигане на екологичните

5

Европейска асоциация за въглища и лигнити, Въгледобива в Европа - 6-то издание с предложения, 2017
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изисквания на ЕС. Основната част от потреблението на въглища
производство на електричество и топлинна енергия.

(97,2%) е за

5. По принцип първичният енергиен баланс на страната е добре структуриран по
отношение на разновидността и местонахождението на използваните енергийни
източници. Доказаните находища от лигнитни въглища са достатъчни за покриване на
производството на енергия през следващите 50-55 години. Изчисленията показват, че
възобновяемите енергийни източници възлизат на 6 милиона т н.е./на година, което при
сегашното енергийно потребление се равнява на 15%. Находищата от природен газ са
скромни, но представляват интерес като местен ресурс. Тези фактори значително
допринасят за сигурността на доставките и относителната ценова стабилност и
следователно за конкурентостта на икономиката.
6. Производството на природен газ е в скромни размери, а това на суров петрол –
незначително. През 2015 г. добивът на природен газ в страната възлиза на 84,7 милиона
м3 , а на суров петрол е нищожен. Вносът на природен газ в България през 2015 г. възлиза
на 3 008,5 милиона м3 , а вносът на суров петрол и петролни продукти е 2743 хиляди
тона. В страната има едно подземно газохранилище (Чирен) за съхранение на активен газ
с капацитет около 450 милиона м3/годишно. През 2015 г. в газохранилището са били
нагнетени 294,9 милиона м3 природен газ за съхранение. Потреблението на природен газ
в страната през 2015 г. възлиза на 2916 милиона м3. Търсенето на природен газ и суров
петрол в България се осигурява основно от вноса от Русия.

1.1.2. Производство на електрическа енергия
7. България има разнообразен електропроизводствен микс, включващ
топлоелектрически централи, атомна централа и такива, използващи
възобновяеми енергийни източници (вода, вятър, слънце и биомаса)6.
Електропроизводството се доминира от въглищните централи, следвани от АЕЦ
„Козлодуй“. Местните въглища и ядрена енергия съставляват основния дял в
структурата на производството на електрическа енергия по вид горива, както се вижда
на Графика 3. Делът на местните енергийни източници в електропроизводство през 2015
г. е 95,6%, като вносът съставлява едва 4,4% (ядрената енергия е отчетена като местен
енергоносител).

6

Министерство на енергетиката, Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България, 2016
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Графика 3: Структура на брутното производство на електрическа енергия по видове централи и видове горива7
Структура на електропроизводството по видове
централи

Структура на
електропроизводството по
видове горива
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31%
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Източник: НСИ, Статистически данни за енергетиката

8. Понастоящем възобновяемите енергийни източници покриват една пета от енергийните
нужди на вътрешното потребление на електрическа енергия. През 2015 г. производството на
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници покрива 19,1% от брутното
потребление на електричество в страната. Както се вижда на Графика 4. Производство на
първична енергия от възобновяеми източници, 2015 (%)
Водна енергия (без ПАВЕЦ)

4%
1%

Вятърна енергия

29%

48%
2% 8%

8%

Слънчева (фотоволтаична)
енергия
Геотермална енергия
Биомаса
Биогаз
Течни биогорива

, биомасата предоставя повече от половината енергопроизводство от възобновяеми
източници, следвана от водноелектрическата енергия с близо 30%.

7

Източник: Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България, 2016
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Графика 4. Производство на първична енергия от възобновяеми източници, 2015 (%)
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Течни биогорива

Източник: НСИ, Статистически данни за енергетиката

9. Почти всички хидроенергийни системи в страната са проектирани, изградени и
се експлоатират като комплексни хидротехнически системи. Това им позволява да
посрещнат нуждите на всички ползватели и потребители на водния ресурс извън
енергийния сектор (напояване, питейно-битово и промишлено водоснабдяване,
рекреация и рибовъдство) съобразно възможностите на всяка една система. Общата
мощност на каскадите и големите ВЕЦ-и е 2844,81 MW, като само в
Източнобеломорския район тя е 2583,50 MW, както е представено в Таблица 1. От 2010
г. броят на работещите малки ВЕЦ-и в страната е 110.
Таблица 1. Обща мощност на каскадите и големите ВЕЦ-и в България
Каскада / наименование на ВЕЦ

Мощност MW

Дунавски район
124,81
Източнобеломорски район, вкл.
2583,50
- Доспат-Въча
481
- Баташки водносилов път
232,8
- Белмекен-Сестримо-Чирен
1535
- Арда
274,4
- Тунджа
44,2
- Отделни ВЕЦ
16,1
Черноморски район
Западнобеломорски район
136,5
Общо
2844,81
Източник: Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската
икономика от климатичните промени (2014)

10. Понастоящем енергийният сектор не може да разчита на ВЕЦ за покриване на
базовия потребителски товар. Поредицата от години със засушаване доказва, че
базовия товар може да се покрие единствено от по-надеждни енергийни източници, като
например комбинираното производство на електричество и топлинна енергия (КПЕТЕ)
и атомните електрически централи (АЕЦ). Производството на електрическа енергия от
ВЕЦ варира в зависимост от годишните водни количества, като рекордната стойност е
постигната през 2005 г. от 4336 ГВтч.
11. Електроенергийната система има ограничен капацитет за интегриране на
вятърните и соларните централи. Производствената мощност на вятърните
---------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------
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електрически централи (ВяЕЦ) и на фотоволтаичните електрически централи (ФЕЦ) е
директно зависима от интензитета на вятъра и от слънчевата радиация.
Конвенционалните централи компенсират промените в производствената мощност на
ВяЕЦ и ФЕЦ. От гледна точна на изискванията за регулиране на обменните мощности
на електроенергийната система (ЕЕС) на България в рамките на Европейска мрежа на
операторите на преносни системи ЕМОПС8, капацитетът на системата да интегрира нови
ВяЕЦ и ФЕЦ е ограничен и се определя от наличните към момента регулиращи
мощности и разполагаемия диапазон за регулиране. Нарастващото количество на
възобновяеми източници ще предизвика сериозни и резки промени в баланса
производство-потребление на ЕЕС. Недостатъчните регулиращи мощности също така
затрудняват изпълнението на графиците за обмен на електроенергия със съседни ЕЕС.
Понастоящем действащите централи, използващи ВЕИ, не могат да предоставят
допълнителни услуги на системния оператор (първично регулиране на честотата и
вторично регулиране на честотата и обменните мощности) и не могат да участват в
управлението на ЕЕС при аварийни ситуации и възстановяване на ЕЕС след тежки
аварии. ФЕЦ не могат да се включат в покриване на максималните зимни товари в
часовия пояс 19:00 – 21:00 ч., а ВяЕЦ произвеждат най-много електрическа енергия в
периода 02:00 – 06:00 ч., когато потреблението е най-ниско и има излишък от
електроенергия в системата.
12. Планирано е през периода 2017 – 2014 производственият капацитет на България
за електроенергия да нарасне. Както е посочено в Графика Графика 5, това увеличение
ще засегне всички видове централи. Предвижда се въвеждането на нови ВЕИ мощности
до 2024 г., като ще се добавят още 1489 MW към съществуващия капацитет от 4001 MW.
В Приложение 3 и Приложение 4 има подробна разбивка по вида ВЕИ и производствени
мощности, които ще бъдат пуснати в експлоатация в периода 2015 – 2024, както и на
съществуващите мощности. Планира се да бъдат пуснати в експлоатация 622 MW нови
конвенционални производствени мощности в периода до 2024 г., което включва: (1)
реконструкция на генераторите 9 и 10 на АЕЦ ‚Козлодуй“, в резултат на което
максималната работна активна мощност на всеки блок ще достигне 1100 MW; (2)
изграждане на ГПЕЦ ‚Хасково“ с обща инсталирана мощност от 256 MW; и (3) поетапно
изграждане на каскадата Горна Арда. В Приложение 5 е представена подробна разбивка
на предвидените за изграждане нови конвенционални производствени мощности и
рехабилитации.

Европейска мрежа на операторите на преносни системи представлява 43 електропреносни системни оператори (ЕСО)
от 36 страни от цяла Европа. ЕМОПС е учредена и получава правомощия по силата на Третия законодателен пакет за
вътрешния енергиен пазар на ЕС от 2009 г., който цели да продължи либерализирането на пазарите на природен газ
и електроенергия в ЕС, (https://www.entsoe.eu/).
8
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Графика 5. Общо производствени мощности по видове централи, 2015-2024
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Източник: ЕСО, 10-годишен план

1.1.3. Баланс на снабдяване/потребление
13. Понастоящем производството на електрическа енергия напълно отговаря на
вътрешните нужди, което гарантира независимостта на страната по отношение на
снабдяването с електрическа енергия. През последните 10 години енергийното
потребление в България е относително константно и възлиза на около 35 000 ГВтч,
докато износът на електрическа енергия и нетното производство показват известна
променливост и тенденция към леко увеличение, както се вижда на Графика 6. България
е водещ износител на електрическа енергия в Югоизточна Европа. Данните от
Националния статистически институт (НСИ) показват, че през 2015 г. брутното
производство на електрическа енергия е било 48 416 ГВтч, а износът на електрическа
енергия е бил 14 697 ГВтч, което възлиза на 30% от брутното производство.
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Графика 6. Производство и доставки на електрическа енергия, 2007 – 2016 (ГВтч)
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Източник: Национален статистически институт

14. В периода 2000 – 2015 се наблюдава тенденцията за увеличение на енергийното
потребление на домакинствата в България, с резки върхови точки през годините.
Един от идентифицираните фактори, допринасящ за тази тенденция, както се вижда от
Графика 7, е влиянието на променливостта на климата върху енергийните нужди.
Графика 7. Крайно енергийно потребление на домакинствата (хиляди тона н.е.)9
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15. Прогнозите за бъдещото електропотребление предполагат увеличение към 2020
г., въпреки че степента на изменение ще зависи от приемането на мерки за
енергийна ефективност. Десет-годишният план за развитие на Електроенергийния
системен оператор10 разглежда два основни сценария за развитието на бъдещото
електропотребление: максимален сценарий и минимален сценарий (виж Приложение

Електроенергиен системен оператор, План за развитие на преносната електрическа система на България за периода
2015-2024, София, 2015
10
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6). Максималният сценарий за електропотребление предвижда тенденция за увеличение,
като към 2024 г. брутното електропотребление се очаква да достигне 43 040 ГВтч, поради
забавянето на прилагането на мерките за енергийна ефективност. Минималният
сценарий също прогнозира увеличение на електропотреблението, но с по-слаб темп (40
860 ГВтч към 2024 г.) спрямо максималния сценарий, поради своевременното прилагане
на мерките за енергийна ефективност.
16. Не се очакват дефицити при енергоснабдяването на страната към 2020 г. при
нормални метеорологични условия и при нормална аварийност, поради наличието
на достатъчно производствени мощности. Това е основният извод, посочен в 10годишния план за развитие на ЕСО. Прогнозният електроенергиен баланс е направен на
базата на сценария за максимална прогноза на потреблението. В страната ще има
остатъчна разполагаемост за производство от 8 до 10 TWh годишно или над 20% от
всички разполагаеми мощности, както се вижда на Графика Графика 8. Трябва да се
отбележи, че това се дължи предимно на прираста на ВЕИ.
17. Пълната реализацията на размера на експортния потенциал на
електроенергията в бъдеще може да се осъществи при наличието на редица
промени в пазара на ВЕИ. Това включва добри прогнози за почасовото
електропроизводство от ВЕИ и прилагането на експертни икономически стратегии с
участието на местните производители на регионалните електроенергийни пазари. При
наличието на по-конкурентни чужди пазарни участници, може да се наложи и внос, което
би усложнило управлението на баланса между производство и потребление в страната.
Освен техническите затруднения, това би създало и финансови проблеми на местните
кондензационни централи от нереализирана разполагаемост за производство. В тази
връзка е необходимо интегриране на националните електроенергийни пазари в региона,
в т.ч. регионален балансиращ пазар и регионален пазар на резервни мощности.
Графика 8. Прогнозен брутен електроенергиен баланс при максимална прогноза на потребление, 2015
- 2024 (MWh)
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Източник: Данни от Плана за развитие на преносната електрическа система на България за периода 2015-2024
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1.1.4. Електропреносна и разпределителна мрежа
18. Националната преносна и трансграничната електроенергийна инфраструктура
е добре развита, обаче са необходими значителни инвестиции в мрежата за
намаляване на загубите при преноса. Електропреносната мрежа на България има добра
географска структура и може надеждно да пренася електрическа енергия от централите
до потребителите. Разпределителната мрежа на територията на България е в процес на
сериозно развитие и е претърпяла промени в своята конфигурация през последните
години. 100% от населението на страната има достъп до електрозахранване11.
19. Електроенергийният системен оператор (ЕСО) е собственик на
електропреносната мрежа и притежава лицензия за пренос на електрическа
енергия. Всички производители на електрическа енергия и техните клиенти използват
електропреносната мрежа на ЕСО. Разпределението на електрическата енергия се
осъществява от регионалните дружества. Електропреносната мрежа включва следните
активи:
 Преносна мрежа с дължина 15 235 км, в т.ч. електропроводи с високо,
средно и ниско напрежение: 400 kV – 2571 км, 220 kV – 2704 км и 110 kV
– 9960 км; и
 297 електрически подстанции, в т.ч. 8 подстанции 400/220/110 kV, 7
подстанции 400/110 kV, 1 ключова подстанция 400 kV, 16 подстанции
220/110 kV, 4 ключови подстанции 110 kV и 261 110/ Ср.Н подстанции.
Карта на основните електропроводи е представена в Приложение Приложение 7.
20. Като цяло при нормален оперативен режим, техническият капацитет на
българската електропреносна мрежа е в състояние да осъществи преноса на
планираните количества електрическа енергия, както и да задоволи потребностите
на потребителите в страната, така износа към съседните държави. Въпреки това има
характерни особености, ремонтни програми и режими за всеки отделен район в страната,
които налагат сериозно развитие на електропреносната мрежа, за да може да отговори на
критериите за сигурност, да регулира напрежението в допустими граници и да намали
загубите.
21. С оглед осигуряването на сигурността на преноса и разпределението на
електрическа енергия, ЕСО периодично изготвя инвестиционна програма за
определяне на развитието на електропреносната мрежа (400 kV, 220 kV и 110 kV).
Настоящият 10-годишен план (до 2024 г.) не предвижда допълнително развитие на
електропреносната мрежа 220 kV, с изключение на изграждането
на втори
електропровод в Район Русе. Развитието на 110 kV мрежа ще подобри сигурността на
преноса на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, ще предостави
свързаност с конвенционалните централи, ще подсигури електрозахранването към
отделни зони в случай на спешни ремонти. Десетгодишният план на ЕСО включва
Световна банка, Устойчива енергия за всички (SE4ALL) база данни на SE4ALL Global Tracking Framework,
ръководена съвместно със Световната банка, Международната агенция по енергетика и Програмата за подпомагане
управлението на енергетиката . http://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=BG&page=1
11
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подробна оценка на необходимите инвестиции за изграждането и реконструкцията на
мрежата, в т.ч. разработването на оптическа мрежа и автоматизирана система за
диспечерско управление. Грубо инвестициите възлизат на около BGN 120 милиона
средно на година за периода 2015-2024.

1.1.5. Производство и разпределение на топлинна енергия
22. Регионалните топлофикационни дружества предоставят централизирано
топлоснабдяване, което е основният източник за отопление и снабдяване с топла
вода в гъстонаселените градски зони. Ползвателите на техните услуги са предимно
домакинствата, както и клиенти от обществения и частния сектор, разположени в найголемите населени места (София, Пловдив, Варна, Бургас и Плевен). Според данните на
НСИ за 2016 г., 26,5% от домакинствата в градовете имат централизирано
топлоснабдяване.
23. Доставката на топлинна енергия може да се счита за алтернатива на
отоплението на домакинствата с природен газ или електричество. Централизираното
топлоснабдяване в големите градове в страната се извършва от инсталации за
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. През 2015 г. общо
произведената топлинна енергия от регионалните топлофикационни електрически
централи ТФЕЦ, заводските топлоелектрически централи ЗТЕЦ и атомната електрическа
централа АЕЦ е 14 200 ГВтч. Най-голямо е производството от ЗТЕЦ, следвано от ТФЕЦ
и АЕЦ. С най-голям дял от вложените горива за производството на топлинна енергия са
газообразните горива (48,8%), следвани от вносните въглища (27,3%) и местните
въглища (16,3%). Общото крайно потребление на топлинна енергия през 2015 г. възлиза
на 11 700 ГВтч. Крайното потребление на топлинна енергия, произведена от ТФЕЦ и
АЕЦ е 5,4 TWh, като 71,6% от нея е за битови клиенти, 16,8% за небитови (промишлени
и стопански) клиенти и 11,6% за небитови бюджетни клиенти.
24. Централизираното топлоснабдяване е добре развита екологична и икономична
форма на отопление в големите градове на страната12. Комбинираното производство
на топлинна и електрическа енергия повишава ефикасността и намалява разходите за
производството на двата вида продукция. Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР) е издала лицензии за извършване на дейности по топлоснабдяване на повече от
20 регионални топлоснабдителни дружества. Някои заводски ТЕЦ, част от активите на
промишлени предприятия, също имат такива лицензии. Повечето от тези дружества
притежават инсталации за когенерация на електрическа и топлинна енергия и съответно
имат лицензии за продажба на електрическа енергия, произведена по комбиниран способ
на преференциални цени, одобрени от КЕВР. С изключение на дружеството
Топлофикация София АД, което предоставя топлинни услуги на повече от 70% на всички
потребители в страната и е 100% общинска собственост, всички други топлофикационни
дружества са частни. Те предоставят централизирано топлоснабдяване на 12 големи
града в страната.

Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите на българската икономика от климатичните промени (2014),
Раздел 6: Анализ и оценка на риска и уязвимостта на енергийния сектор
12
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25. Основен проблем за топлоснабдяването е остарялата производствена база.
Близо 90% от инсталираните мощности за комбинирано производство са на възраст
между 20 и 36 години. Остарялата преносна инфраструктура е друга причина за
значителните загуби по трасето до крайния потребител. Необходимите инвестиции за
изграждането на разпределителни мрежи с ниско напрежение и разходите за поддръжка
увеличават цената за единица топлинна мощност доста над сегашните разходи на
регионалните топлофикационни дружества, ако бъдат модернизирани.

1.1.6. Оценка на предимствата и недостатъците на сектора
26. Идентифицирани са редица предимства и недостатъци на енергийния сектор,
както е посочено по-долу13. Тези фактори допринасят за намаляване или засилване на
уязвимостта на сектора към бъдещи климатични промени и са изследвани по-подробно
в Раздел 1.3.
Предимства


Въглищата са единствения местен компактен енергиен ресурс за производство
на електрическа енергия в България, източник на енергийна независимост и
дългосрочна трудова заетост.



Ядрената енергетика е източник на надеждно и беземисионно производство на
електрическа енергия и има сериозен принос за задоволяване на потребностите
от електроенергия на икономиката и на домакинствата в страната.



Националният електропроизводствен микс е безрисков и практически независещ
от колебанията и непредсказуемите промени на цените на течните горива и на
природен газ. Електропроизводството в страната напълно задоволява и
надхвърля вътрешното търсене, в резултат на което България е водещ износител
на електрическа енергия в Югоизточна Европа.



Националната преносна и трансгранична електроенергийна мрежа е добре
развита, с добра географска структура и може надеждно да пренася електрическа
енергия от централите до потребителите. Разпределителните мрежи на
територията на България са в процес на сериозно развитие и промяна на
конфигурацията през последните години.



Централизираното топлоснабдяване е добре развита, екологична и икономична
форма на отопление в големите градове на страната. Комбинираното
производство на топлинна и електрическа енергия повишава ефективността и
намалява разходите за производство на двата вида продукция.



На територията на страната е налице добре развита основна газопреносна
инфраструктура със значителен свободен капацитет. Издадени са регионални и
общински лицензии за изграждане на газоразпределителната мрежа, покриващи
преобладаващата част от територията на страната. На територията на страната
функционира подземно газохранилище – Чирен, чрез което се компенсират
сезонните колебания в потреблението и се осигурява авариен, експлоатационен

Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите на българската икономика от климатичните промени (2014),
Раздел 6: Анализ и оценка на риска и уязвимостта на енергийния сектор
13
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и стратегически резерв.


България има стратегическо географско положение, което предоставя на
страната значителни възможности за диверсификация на източниците и
маршрутите на нефтените и газови доставки. Националните намерения и усилия
са насочени към това през България да преминат бъдещите трасета на
газопроводите от Русия, Каспийския регион, Близкия изток и Северна Африка –
в северозападна и западна посока.

Недостатъци


Местните въглища са ниско калорични, с високо съдържание на сяра, прах и
азотни окиси, а произвежданата от тях енергия е основен емитент на парникови
газове. Екологичните ограничения ще наложат ограничаване на работата и/или
затваряне на въглищните централи.



Електропроизводствените мощности в България са остарели и значително
амортизирани. Експертният потенциал е намелен след спирането на блоковете
1 – 4 на АЕЦ „Козлодуй“, което създава потенциал за нарастване на дела на
вносните енергоносители в електропроизводствения микс и увеличаване на
емисионния интензитет.



Изпълнението на националната цел за ВЕИ ще създаде допълнителни разходи за
електроенергийната система, поради приоритетното им присъединяване към
преносната и разпределителните мрежи. Развитието на вятърната
електроенергетика ще наложи изграждането на съоръжения, необходими за
компенсиране на дисбаланса в електроенергийната система.



Необходими са значителни инвестиции в електроенергийната мрежа, с цел
намаляване на загубите от преноса. Поддържането и развитието на
електроенергийната мрежа е затруднено от недостатъчните и своевременни
инвестиции и липсата на задължителни планове за развитие.



Влошаващите се финансови резултати на топлофикационните дружества и
критично ниската събираемост на вземанията създават проблеми за сигурността
на снабдяването с топлинна енергия и за тяхното развитие.



Доставката на природен газ за България се осъществява по едно трасе, чийто
капацитет е запълнен и от един доставчик – Руската Федерация. Липсват
междусистемни връзки между България и съседните страни. Все още липсват
работещи механизми на ниво ЕС за солидарни действия в случай на
ограничаване или спиране на газовите доставки на държавите-членки, както и не
е налице координирана външна енергийна политика на ЕС към трети държави.



Ниската
енергийна
ефективност
има
негативно
влияние
върху
конкурентоспособността на страната. Това е в резултат на остарялата
електроенергийна инфраструктура, което води до значителни загуби от пренос
на електрическа енергия, остарялата техника, използвана от дружествата,
относително ниските цени на електричеството, които не допринасят за
насърчаване въвеждането на енергоспестяващи технологии, и относително
трудния достъп до финансов ресурс за тяхното закупуване. Устойчивият
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икономически растеж през последните години се съпътства от тенденцията за
намаляване на енергийния интензитет.

Минали и настоящи метеорологични събития и тяхното
въздействие, както и предприетите действия в сектора в България
27. В момента страните от Югоизточна Европа, включително и България, са
изложени на различни природни бедствия, в т.ч. наводнения, засушаване, горски
пожари, земетресения и свлачища.
Затоплянето, намаляването на валежите,
промените на речните корита и екосистемите и екстремните събития, в т.ч.
засушаванията и наводненията, вече засягат някои райони в България и по-специално
долните поречия на р. Арда, р. Тунджа, р. Марица и р. Бяла река.
28. През последните години екстремните метеорологични събития са нанесли щети
на енергийния сектор и са довели до прекъсвания на работата му, с последващ
ефект върху други сектори. Най-значимите събития са обобщени в Таблица 2. За
щастие към днешна дата екстремните метеорологични събития не са засегнали
съществено енергийната инфраструктура, а предимно са нанесли щети на
електропреносната мрежа и са довели до временни прекъсвания на електроснабдяването.
Въпреки това, имайки предвид важността на енергийната инфраструктура и
електроснабдяването на други сектори, които използват енергия, дори и незначителните
прекъсвания могат да окажат лавинообразни последствия и да засилят първоначалното
въздействие. Вероятно нарастването на броя на подобни метеорологични събития като
честота и интензитет, ще се окаже предизвикателство за сектора в бъдеще.
Таблица 2. Преглед на минали метеорологични събития и тяхното въздействие върху енергийния сектор.

Вид екстремно
метеорологично
събитие

Описание на метеорологичното събитие
2007: Обилните валежи в района на Стара Загора причиниха
наводнения и преустановяване на въгледобива в Мини „Марица
Изток“

Обилни валежи и
наводнения

Снежни бури и обилен
снеговалеж /градушки

2014: Тежките наводнения в Източна България през юни доведоха
до загуба на човешки живот (най-малко 12 души) и оказаха
значително въздействие върху енергийния, селскостопанския и
туристическия сектор.
Един трафопост бе отнесен от придошлата вода, а друг бе зарит
от кал и отломки, оказвайки се напълно недостъпен. Бурята
нанесе големи щети на електроразпределителната мрежа на
Варна, Добрич и Велико Търново. Много трафопостове бяха
наводнени, а стълбовете за средно и ниско напрежение –
повредени. По време на бурята електроразпределителното
дружество въведе спешни мерки, в т.ч. изключване на отделни
електропроводи и съоръжения, за да се избегнат аварии и живото
застрашаващи ситуации.
2014: На 8 юли силна градушка нанесе многобройни щети в
столицата на България, София.
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Вид екстремно
метеорологично
събитие

Описание на метеорологичното събитие
2014: Снежни бури в Северозападна България причиниха
обледяване на 70 електрически стълба, прекъсвайки 70 км
проводници и нанасяйки щети на електропреносната мрежа.
Падналите дървета също се оказват проблем. 25 хиляди души
остават без електроснабдяване. Река Сазлия прелива и наводнява
подстанции в общините Ловеч и Гълъбово в Централна и
Югоизточна България.
2015: Силни ветрове и снежни бури в областите Смолян и
Монтана и в Южна България причиняват щети на
електропреносната мрежа и водят до прекъсване на
електроснабдяването.
2016: Обилният снеговалеж води до
електроснабдяването на 450 хиляди души.

прекъсване

на

2017: Дълъг период на екстремално ниски температури през
януари води до рекорден товар на системата не само в България,
но и в целия Балкански регион. На 10 януари 2017 г. е регистриран
най-високият товар за последните 20 години, като потреблението
на електрическа енергия достига 7690 MW. От 7 до 12 януари
потреблението е над 7100 MW за 42 часа.
Бури

2013: Електрически стълбове падат в резултат на силни бури в
районите на Шумен, Сливен, Велико Търново и Габрово, късат се
проводници и електроснабдяването е прекъснато.

29. Местните действия за реагиране са предимно отговорност на регионалните
електроразпределителни предприятия. Те разполагат със спешни екипи, които са на
разположение денонощно без почивен ден, за навременно справяне с аварийните
ситуации. В случаите когато възникне по-сериозно бедствие, се сформира Национален
кризисен щаб, оглавен от Министъра на вътрешните работи, който оценява ситуацията и
планира бъдещите действия.
30. В отговор на екстремното събитие през януари 2017 г., когато постоянните
ниски температури доведоха до екстремален товар на енергийната система,
Електроенергийния системен оператор въведе спешни мерки. Те включваха
ограничение на износа на електрическа енергия от България и пренасочване на част от
електрическата енергия от борсовия пазар към домакинствата, за да се осигури
сигурността на българската електроенергийна система и електроснабдяването на
населението. Наложи се използването на производствения капацитет на „студения
резерв“14, за да се отговори на постоянно увеличаващото се потребление на електрическа
енергия. Активирането на резервния капацитет бе забавено, тъй като въглищните запаси

"Студен резерв" е запазена мощност, закупена от Електроенергийния системен оператор, която не е предназначена
да работи за определен период от време и се активира в случай на дефицит (Закон за енергетиката, Допълнителни
разпоредби, § 1., т. 61)
14
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на две от дружествата с договори за поддържане на студен резерв (ТЕЦ Русе и ТЕЦ Бобов
Дол) бяха замръзнали, поради екстремално ниските температури.
31. Обичайно е електропроводите в планинските райони да понасят най-големите
щети от бурите, тъй като там те са с по-голям интензитет. Същевременно ремонтните
дейности също така са най-затруднени в тези райони, поради трудния терен.
Регионалното електроразпределително предприятие (EVN) започна да заменя
надземните електропроводи с подземни, поради честите бури и обилните снеговалежи в
Родопите. Друга мярка за намаляване на щетите от подобни метеорологични събития бе
инициирана от Министерството на енергетиката – да се промени Наредбата за
сервитутите на енергийните обекти15.

Рискове и уязвимост на сектора от климатичните промени
32. Съществува двупосочна връзка между енергийния сектор и климатичните
промени. Енергетиката е силно замърсяваща промишленост и оказва сериозно влияние
върху нивото на генерираните вредни емисии, които от своя страна причиняват
климатичните промени. До тук обаче цикълът не спира. Колелото се завърта и
климатичните промени също влияят върху енергийния сектор 16.
33. В много случаи проектите за строителство не са съобразени с очакваните
ефекти от климатичните промени17. Когато експертите говорят за извършаване на
„оценки на екологичното въздействието“, почти винаги онова, което се оценява, е как
съоръжението ще промени околната среда, а не как околната среда може да въздейства
върху съоръжението. Макар инженерите и специалистите да извършват проверка на
площадката преди съставянето на чертежите на съответното съоръжение, те обикновено
се съобразяват с параметрите на мястото като константна, а не като променлива
величина. Общото схващане е, че речните нива ще си останат същите, почвата няма да
потъне, а валежите ще бъдат в предвидими норми. Повечето специалисти не са свикнали,
а често и не са подготвени, да включват въпроси в своите планове за промените на терена
под въздействието на екологичните процеси. Не е достатъчно да се оцени въздействието
на даден енергиен обект върху околната среда – трябва да се оцени и въздействието на
изменящата се околна среда върху енергийните инсталации. След това, доколкото е
възможно, въздействието на тези изменения трябва да бъде отчетено в планирането, а
последствията от тях – калкулирани в цената.
34. Енергийната инфраструктура е уязвима към редица климатични стресови
фактори, в т.ч. температура, валежи, покачване на морското равнище и екстремни
събития. По-конкретно, изменението на климата ще доведе до промяна в интензитета,
честотата и разпространението на екстремално високи температури, валежи и бури,
водещи до влошаване уязвимостта на енергийната инфраструктура. Рисковете и
уязвимостта на всеки отделен елемент от енергийната система, представени в Раздел 1.1,
са разгледани тук, а обобщението е представено в Таблица 3 и Таблица 4.

Приета на 8.10.2004, последно изменена на 29.09.2015
Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите на българската икономика от климатичните промени (2014)
17
Клео Паскал, Уязвимостта на енергийната инфраструктура от климатичните промени, 2009
15
16
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1.3.1. Производство на първична енергия
35. Водата е от критично значение за миннодобивните дейности и всяко
въздействие, свързано с климатичните промени, върху качеството и наличността
на водни ресурси, ще се отрази на ефективността и себестойността й18. Резултатите
от изследванията на водните ресурси в България, базирани на съвременните тенденции
за температурата на въздуха и валежите, както и на използването на стимулационни
модели и климатични сценарии, показват, че годишният речен отток вероятно ще
намалее през ХХI-ви век. Основните причини за това – наблюдаваните тенденции към
затопляне и валежен дефицит, се очаква да продължат да действат и през следващите
десетилетия19.
36. От друга страна, силните валежи могат да представляват риск за редица
дейности и да нанесат щети на инфраструктурата, в резултат на което да настъпи
преустановяване на производствените дейности. Добивът на лигнитни въглища от
Маришкия въглищен басейн се извършва в открити рудници, а добитите въглища се
транспортират до ТЕЦ с железопътен транспорт. През 2015 г. въгледобивът от Рудник 1
бе преустановен поради силните валежи, довели до преливането на язовир „Ковачево“ и
наводняването на рудника и железопътната линия. Условията на минната площадка
могат да се повлияят, тъй като режима на валежите се променя, съществува висок риск
от наводнения, слягания, свлачища, ерозия на почвата и промяна в нивата на
подпочвените води. Изследванията показват, че рискът от наводнения нараства, като
климатичните промени са едни от основните причини за това20.
37. Забелязва се увеличение на валежите и наводненията, което от своя страна
може до доведе до понижаване качеството на въглищата, поради по-високото
съдържание на влага при открития въгледобив. Лигнитните въглища от Маришкия
въглищен басейн по принцип имат високо съдържание на прах (16-45%) и влага (5060%).
38. Прогнозите показват, че честота и интензитета на горещите климатични вълни
ще се увеличават и поради това метеорологичното излагането на топлина ще
представлява нарастващо предизвикателство за здравословните и безопасни
условия на труд. По-високата температура на въздуха пряко увеличава риска от
топлинен удар за работещите на открито. Излагането на топлина също така може да
доведе до влошаване на хроничните заболявания. Работещите на открито, в частност
заетите с високо интензивна и физическа дейност при директна слънчева светлина, са
податливи към топлинен удар по време на гореща вълна, ако не са били взети
съответните адекватни превантивни мерки 21.

ICMM, Адаптиране към променящия се климат: последици за минната индустрия и металообработването, март 2013
Българска академия на науките, Национален институт по метеорология и хидрология, Климатични промени, 2010
20
Министерски съвет, Протокол No 15/16.04.2014 „Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014-2020“
21
XIANG, J., BI, P., PISANIELLO, D., & HANSEN, A. (2014). Health Impacts of Workplace Heat Exposure: An
Epidemiological Review. Industrial Health, 52(2), 91–101. http://doi.org/10.2486/indhealth.2012-0145
18
19
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1.3.2. Производство на електрическа енергия
Атомни и топлоелектрически централи
39. Като цяло всички аспекти на енергийната инфраструктура следва да реагират
на климатичните въздействия върху тяхната работа. Възможно е термичните
електроцентрали да се проектират така, че да могат да работят при разнообразни
климатични условия, от студените арктически зони до горещите тропически зони, и
обикновено са добре пригодени към преобладаващите условия. Обаче те могат да се
сблъскат с нови предизвикателства и ще трябва да реагират, приемайки твърди
(проектиране или структурни методи) или леки (експлоатационни процедури) мерки в
резултат на климатичните промени 22.
40. В средносрочен план се очаква термичните електроцентрали (ТЕЦ и АЕЦ) да са
основните доставчици на електрическа енергия в България, откъдето произхожда
важността за адресиране на рисковете от климатичните промени за
производствените мощности. Независимо от бързия растеж на енергията от
възобновяеми източници, производството на електрическа енергия от термични
електроцентрали (ТЕЦ и АЕЦ) се очаква да достигне около 80% от
електропроизводството в България към 2024 г. (ЕСО, 10-годишен план). Съоръженията
за производство на електрическа енергия са изложени на редица рискове, свързани с
климатичните промени, в т.ч. и ускорение на атмосферното влияние, висока вероятност
от нанасяне на щети или унищожение, експлоатационни промени при процесите,
свързани с добива на горива и намалена производствена ефективност.
41. Климатичните промени могат да повлияят на производството, ефективността и
финансовата стабилност на производството на електрическа енергия от термични
електроцентрали. Според всичките сценарии за климатични промени, прогнозите за
България сочат повишаване на температурата на въздуха и намаляване на валежите през
лятото към края на това столетие, следователно свързано с това нарастване на броя на
сухите периоди и засушавания. Ще се наложи централите да намалят производството
си, тъй като по-високите температури на въздуха и водата ще въздействат върху
ефективността на охладителните им системи. Повишението на температурата на въздуха
ще доведе до намаляване на разликата между температурата на околната среда и на
температурата на горивния процес, като това ще доведе до намалена ефективност на
генераторите, котлите и турбините.23.
42. Друг проблем, който може да възникне, е достъпът до достатъчно количество
водни ресурси за охлаждане и връщането им към първоначалния източник при
достатъчно ниска температура, за да не се увредят водните екосистеми24.
22

Arent, D.J., R.S.J. Tol, E. Faust, J.P. Hella, S. Kumar, K.M. Strzepek, F.L. Tóth, and D. Yan, 2014: Key economic sectors
and services. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects.
Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field,
C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova,
B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L.White (eds.)]. Cambridge University Press,
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 659-708.
23
Ruben Contreras-Lisperguer and Kevin de Cuba, The Potential Impact of Climate Change on the Energy Sector in the
Caribbean Region
24
ADB, Climate Risk and Adaptation in the Electric Power Sector
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Количеството вода, необходимо за преработка на горива, охлаждане и производство на
електроенергия, може да се окаже значително. Данните от НСИ сочат, че през 2015 г.
енергийният сектор е използвал 78% от общото потребление на вода в страната за
охлаждане. Трите най-големи топлоелектрически централи в комплекса „Марица Изток“
се намират в район, най-силно повлиян от горещи вълни25. Поради повишеният риск от
засушаване в бъдеще и по-голямата конкуренция за използване на водните ресурси,
възможно е някои централи да изпитат намалена способност да извличат и да заустяват
водата, използване за охлаждане. Съществува директна връзка между повишаването на
температурата на въздуха и повишаването на температурата на водата. Това може да
доведе до сериозни промени във водните екосистеми и до намаляване на качеството на
сладководните ресурси. И в бъдеще се очаква да продължи сегашната тенденция
енергийният сектор да е един от най-големите ползватели на водни ресурси в страната;
същевременно от еднаква важност е осигуряването не само на достатъчно количество
вода, но и тя да е с подходящи температурни характеристики.
43. По-високата температура на въздуха в резултат на климатичните промени води
до създаването на благоприятни условия за разпространението на някои инвазивни
видове, които нанасят щети на енергийната инфраструктура. През последните
години инвазивният вид мида зебра се разпространява в язовир „Овчарица“ (използван
за охлаждане на ТЕЦ „Марица Изток“ 2). За кратко време мидите запушват тръбите на
охладителната система и това води до увеличаване на риска от аварийност на
съоръженията. Планът за управление на речните басейни в Източнобеломорския район
съдържа мерки за справяне с този проблем. Инициатива, финансирана от ЕС26,
установява връзка между климатичните промени и разпространението на водни видове
извън техните традиционни географски местообитания. В докладът се прави заключение,
че по-високата температура на въздуха ще спомогне на топловодните видове, които са
привнесени в районите с умерен климат, да се установят по-благоприятно. По-голямата
сила и честота на наводненията също биха спомогнали за разпространението на чужди
водни видове, като например мидата зебра (Dreissena polymorpha).
44. Язовирите „Розов кладенец“ и „Овчарица“, (предназначени за охлаждане на
турбините на трите най-големи ТЕЦ-и в България), предоставят изключително
подходящи условия за еутрофикация и разпространението на инвазивни видове,
тъй като те са по принцип по-топли поради техногенния им произход. Климатичните
промени биха могли да засилят тези проблеми и да възпрепятстват нормалното
производство на електрическа енергия. Още повече, че намаленият воден дебит в
резултат на климатичните промени, може да попречи на експлоатацията на ТЕЦ, поради
недостатъчното количество вода, нужно за тяхната работа. Вероятно ще е необходима
засилена поддръжка на водоснабдителната инфраструктура, за да може да обслужва
ефективно централите.

A. Гочева, Л. Трифонова, T. Маринова и Л. Бочева, 2006. Екстремни събития като горещи дни и горещи вълни на
територията на България
26
CHAOS Result in Brief, Project ID: 251801, Funded under: FP7-PEOPLE, Country: Italy
25
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Енергия от възобновяеми източници
45. Производството на електричество от водноелектрически централи се очаква да
пострада от намалените валежи, особено през летните месеци в резултат на
моделите на климатичните промени. Повишаването на температурата на въздуха,
намалените валежи, промените в речния дебит и екосистемите и периодите на
засушаване (от една страна), както и неочакваните валежи (от друга страна), са вече факт
в някои райони в България, а именно долните поречия на реките Арда, Тунджа, Марица
и Бяла река. Речните потоци ще се променят в резултат на промените в режима на
валежите и поради по-тънката снежна покривка и топенето на ледовете в някои райони27.
46. ВЕЦ, подлежащи на годишно (многогодишно) регулиране на обема на водната
маса, ще се сблъскат с по-строги изискванията за управлението на комплексните
язовири. Успешното управление на дадена водноелектрическа инсталация зависи от
способността да се предвижда обемат на водната маса, който влиза в системата28. Преди
построяването й се прави оценка на нивото на реката, хидроложките цикли и
характеристиките на валежите. Доскоро тези данни бяха считани за постоянни величини.
Например, дебитът може да се колебае в рамките на десетилетни цикли, които до голяма
степен се считаха за предвидими, в съответствие с което се изграждаха язовирните стени,
турбините и резервоарите. С измененията на климата тези константи се превръщат в
променливи величини. Планинските райони в Европа са изложени на повече наводнения
през зимата и пролетта, докато летата са по-скоро сухи. Тези колебания могат да нарушат
режима на водноелектрическите генератори, да доведат до ерозия на инфраструктурата
и да нанесат щети на важни регионални промишлени отрасли.
47. Хидрокинетичните ВЕЦ са по-уязвими към въздействието на климатичните
промени в сравнение с ВЕЦ, построени на язовири. Хидрокинетичните язовири
използват само част или целия речен дебит за производство на електрическа енергия без
да задържат съществени количества водна маса в горната част на течението29. В резултат
на това хидрокинетичните съоръжения нямат капацитет за съхранение на вода като
буфер за колебанията на водния дебит. Тези съоръжения могат единствено да
произвеждат базова енергия и нямат възможност да съхраняват вода за периодите на
върхово търсене. Климатичните промени ще доведат до промяна в продължителността и
интензивността на валежите през традиционните дъждовни и сухи сезони и силно
снеготопене. Времевите колебания се отразяват негативно на производството на енергия
от водноелектрически централи, поради това че водата постъпва на различни и
непредвидими интервали. Хидрокинетичните съоръжения са по-уязвими от ВЕЦ,
построени на язовири, където има възможност за съхранение на водната маса, като по
този начин могат да се отчетат промените на нивото на резервоара.
48. Производството на електрическа енергия от слънце също е уязвимо към
въздействието от климатичните промени. Повишаването на температурата на въздуха
води до намаляване на ефективността на соларните панели и тяхната по-бърза
Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите на българската икономика от климатичните промени (2014)
Клео Паскал, Уязвимостта на енергийната инфраструктура от климатичните промени, 2009
29
Ben Blackshear, Tom Crocker, Emma Drucker, John Filoon, Jak Knelman, Michaela Skiles – Hydropower Vulnerability and
Climate Change: A Framework for Modeling the Future of Global Hydroelectric Resources
27
28
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амортизация. Производството на електрическа и топлинна енергия от слънчевата
радиация е уязвимо на по-гъстата облачна покривка, характерна при интензивните
валежи. Ако облачната покривка стане по-плътна в резултат на климатичните промени,
то тогава интензивността на слънчевата радиация и следователно производството на
електрическа енергия ще намалеят.
49. Излагането на чувствителните материали на суровите метеорологични условия
е друг източник на уязвимост на всички видове фотоволтаични технологии. Бурите
могат да нанесат непосредствени щети на подпорните структури и на конвекторите от
летящи отломки; ето защо технологии, които използват по-малки повърхностни площи,
са по-малко уязвими. Градушките също могат да нанесат материални щети, в резултат
на които да се намали производството и да се увеличи необходимостта от ремонт.
50. Системите за производство на електричество от вятърна енергия също могат да
пострадат при екстремални условия и силни бури, а вятърните турбини дори
спират работа при много силен вятър. Вятърните турбини са уязвими към щети,
нанесени от силните ветрове (например подкопаване на основите, водещо до слягане).
Промените на въздушните течения и тяхната интензивност в резултат на климатичните
промени биха се отразили на производителността на съществуващите вятърни
електроцентрали, водещи до нарушаване на баланса и управлението на енергийната
система. Също така тези промени биха могли да въздействат върху вземането на решения
за изграждането на нови обекти. Резултатите от климатичното моделиране са несигурни
по отношение на въздействието на климатичните промени върху източниците на вятърна
енергия; сама по себе си тази несигурност може да попречи на развитието на
инфраструктурни производствени мощности на базата на вятърна енергия.
51. Инсталациите за производство на електрическа енергия от вятър и слънце не са
надежден източник на енергия през студените зимни месеци. Както е посочено в 10годишния план на Електроенергийния системен оператор30, екстремалните зимни товари
възникват вследствие на наличие на много ниски температури на въздуха, съчетани със
силен вятър, т.е. в този случай вятърните електроцентрали подпомагат покриването на
потреблението. По-критичните за обезпечаване на електрическите товара са дните, в
които има много ниски температури, но без наличие на вятър. Това създава проблеми
както с поддържането на баланса между потреблението и производството, така и с
поддържането на напрежението в Североизточна България. В плана е взет под внимание
и прогнозния минимален пролетен товар, при който е проверена достатъчността на
средствата за регулиране на напрежението.
Баланс на снабдяване/потребление
52. Мрежите за пренос и разпределение на електрическа енергия ще бъдат
изправени пред все по-големи предизвикателства, възникнали от новите сезонни и
регионални модели на потребление. Същевременно те ще подлежат на нови
изисквания за балансиране, в резултат на интегрирането на значително количество
електрическа енергия, произведена от ВЕИ (в повечето случаи отдалечени). Независимо
Електроенергиен системен оператор, План за развитие на преносната електрическа система на България за период
2015-2024, София, 2015
30
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от това двойно предизвикателство, необходимо е да се осигури високо ниво на
сигурност. По-старите регионални разпределителни мрежи са особено уязвими към
екстремните метеорологични събития (например, електрически дъги в селските райони),
поради тяхната сравнително ниска физическа издръжливост.
53. Изменението на климата има потенциал да въздейства върху енергийното
потребление, посредством промените в потреблението на топлинна енергия и
енергията за охлаждане. Прогнозите за повишаване на летните температури ще доведат
до увеличено използване на климатици31. Изменението на климата също може да
увеличи стреса върху енергийната инфраструктура, в т.ч. и промени в енергийните
изисквания за затопляне и охлаждане на жилищни и промишлени сгради, времето на
възникване и магнитуда на върхово потребление и адаптацията към енергийното
потребление на секторите транспорт, строителството и земеделие.
54. Повишаването на температурата в резултат на изменението на климата може
да доведе до изместване на енергийното потребление. От началото на 1980-те в Европа
се наблюдава преобладаваща отчетлива тенденция за спад на отоплителните денградуси
(ОтДГ) и отчетлива тенденция за нарастване на охладителните денградуси (ОхДГ),
доказвайки общо нарастване на нуждата от охлаждане и общо намаляване на нуждата от
затопляне. Този спад в броя на ОтДГ е особено отчетлив в района на Алпите и
Балтийските и Скандинавските държави, докато увеличението на броя на ОхДГ се
забелязва особено ясно в Средиземноморските държави и Балканските държави.
България е сред държавите с видимо препокриване на среден до силен ефект на ОтДГ и
ОхДГ32.

1.3.3. Пренос и разпределение на електрическа енергия
55. Екстремните валежи, наводнения и зимни бури вече нанасят щети и
разрушават електропроводите. Изменението на климата вероятно ще доведе до поголям брой прекъсвания: разкриване на кабели/основни трасета в резултат на ерозия или
повреда на транспортната инфраструктура; увеличение на загубите по
електропроводите; увеличение на щетите на надземната инфраструктура от екстремни
бури и ветрове; преки механични повреди на електроразпределителната мрежа,
причинени от късо съединение на електропроводи; непреки механични повреди и къси
съединения, причинени от прекъсване на надземни линии от паднали дървета и отломки;
материални щети (включително и падане) на надземни линии и стълбове, причинени от
обледяване.
56. Функционирането на инфраструктурата в планинските райони ще бъде
заплашено все повече от повишената честота и интензитет на природните бедствия
(като свлачища, срутвания на скална маса и наводнения). Повечето от тези явления
се свързват с повишаването температурата на атмосферния въздух, което води до загуба
на ледникова маса и последващи морфологични трансформации, намаляване на

USAID, Енергийна система – Решаване на последиците от изменението на климата върху инфраструктурата:
подготовка за промяна, 2012
32
Доклад на ЕАОС No 1/2017, „Климатични промени, въздействия и уязвимости в Европа 2016 | Доклад базиран на
показатели”, ISSN 1977-8449
31
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снежната покривка, размразяване на вечно замръзналите почви и променливи режими
на валежите. Прогнозира се, че климатичните промени ще доведат до закъснели
снеговалежи, по-тънка снежна покривка, ранни лавини от мокър сняг и като цяло, пократък снежен сезон. Освен това ще продължат да нарастват загубите от пренос в
резултат на повишените температури, водещи до по-високо ефективно търсене.
57. Повишената честота на горещите вълни, свързани с климатичните промени,
биха могли да въздействат върху ефективността на преноса на електрическа
енергия. По-високите температури на атмосферния въздух биха могли до доведат до
необходимостта от намаляване на потока на електрическия ток, в частност на този,
преминаващ по надземните електропроводи. Известно като „дирейтинг“, това
ограничаване гарантира, че съоръженията няма да прегреят. Въпреки че „дирейтингът“
спомага за избягване на прекъсвания в електрозахранването, той намалява капацитета за
пренос, което може да се окаже от значение при по-голямо потребление.
58. Електропроводите провисват при нагряване поради два основни фактори: повисоки температури и по-голям поток електрически ток, преминаващ по жиците.
С повишаването на температурите в резултат на климатичните промени, има вероятност
някои жици да провиснат под минималното, изискано от закона, разстояние от земята,
което може до доведе до прекъсвания и загуба на приходи 33. Възможно е
електропроводите да надвишат максималните проектни температури и да нарушат
минималното отстояние от земята в резултат на топлинно разширение. В случаите на
слабо дублиране на мрежи за прехвърляне на товари от пренатоварените вериги,
възможно е да се наблюдават прекъсвания в захранването, заедно с по-голям риск от
лавинообразни аварии по мрежата. Рискът от претоварване може да се увеличи, когато
температурите се повишат и повече потребители започнат да използват климатици и
вентилатори.

1.3.4. Производство и разпределение на топлинна енергия
59. Не се очаква в резултат на климатичните промени да настъпят значителни
изменения в потреблението, но биха могли да се усетят съществени сезонни
въздействия. Повишаването на температурите в резултат на климатичните промени
може постепенно да намали нуждите от отопление. Както вече бе пояснено в Раздела
„Баланс на снабдяване/потребление“, в доклада на ЕАОС България е определена като
държава-членка на ЕС със среден до висок ефект на ОтДГ. Намаляването на ОтДГ,
претеглено спрямо населението в цяла Европа за периода 1981 – 2014 г., е средно 9, 9
ОтДГ на година.

1.3.5. Оценка на рисковете и уязвимостта на енергийния сектор от
климатичните промени
60. Климатичните промени и метеорологичните екстремуми ще окажат както
положително, така и отрицателно въздействие върху енергийния сектор, с
преобладаващо негативно въздействие. В Таблица 3 е представен обобщен списък на

Ouranos, Natural Resources Canada – Adaptation Case Studies in the Energy Sector. Overcoming Barriers to Adaptation,
2016
33
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потенциалните директни рискове и възможности за българския енергиен сектор по
климатични променливи.
Таблица 3. Адаптация към изменението на климата – потенциални директни рискове и възможности за
енергийния сектор
Енергиен сектор

Рискове
• Намаляване ефективността на ТЕЦ и АЕЦ

По-високи
температури (вкл.
горещи дни и
горещи вълни)

По-ниски
температури (вкл.
студени дни и вълни
от студен въздух)

Повече валежи и поголяма влажност

Засушавания

Силни ветрове и
бури

• Увреждане на инфраструктурата в резултат на
еутрофикация и инвазивни видове
• Загуби от пренос и дирейтинг
• Повишено потребление на енергия за охлаждане
• Проблеми, свързани със здравето и безопасността
на работещите на открито (напр. топлинен удар)
• Увреждане на електропреносната и
разпределителната мрежа от обледяване
• Замръзване на въглищните запаси
• Прекъсване на вноса на въглища поради
преустановяване на речния транспорт по р. Дунав
• Наводняване на минни площадки и
инфраструктура, с въздействие в/у доставките на
въглища за ТЕЦ и потенциално замърсяване на
околната среда (напр. хвостохранилища,
съоръжения за съхранение на отпадъци)
• Наводняване на генериращи мощности (напр. ТЕЦ
и АЕЦ), водещо до прекъсване на
електрозахранването и/или по-високи капиталови
разходи за ремонт на съоръженията
• Наводняване на ВЕЦ, водещо до повишена
седиментация на резервоарите, преливане на
язовири и разхищение на енергия
• Наводняване на електропреносната и
разпределителна мрежа (напр. подстанции),
водещо до прекъсване на електрозахранването
и/или по-високи капиталови разходи за ремонт на
съоръженията
• Влошаване на работата на ФЕЦ поради по-гъстата
облачна покривка в резултат на повечето валежи
• Ограничена наличност на вода за охлаждане на
ТЕЦ и АЕЦ поради недостиг на вода и повишаване
на температурата на водата
• Намален речен дебит, влияещ върху работата на
ВЕЦ (малки и големи)
• Слягане на почвата, нанасяйки щети на нефтените
и газовите тръби и подземната електропреносна и
разпределителна мрежа
• Увреждане на електропреносната и
разпределителна мрежа (напр. от паднали дървета),
водещо до прекъсване на електрозахранването
и/или по-високи капиталови разходи за ремонт на
съоръженията
• Увреждане или прекъсване на ВЕИ
инфраструктурата (напр. вятърна и соларна),

Възможности
• Намалено търсене
на топлинна
енергия през зимата

• Повишаване на
речния дебит,
влияещ върху
работата на ВЕЦ
(малки и големи)
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Енергиен сектор

Покачване на
морското равнище

Свлачища

Рискове
водещи до престой и/или по-високи капиталови
разходи за ремонт на съоръженията
• Наводняване на нефтени рафинерии, водещо до повисоки капиталови разходи за ремонт на
съоръженията
• Увреждане на електропреносната и
разпределителна мрежа, водещо до прекъсване на
електрозахранването и/или по-високи капиталови
разходи за ремонт на съоръженията
• Земна нестабилност на минни площадки с
въздействие в/у доставката на въглища за ТЕЦ и
потенциално замърсяване на околната среда (напр.
хвостохранилища, съоръжения за съхранение на
отпадъци)

Възможности

По-подробен списък на идентифицираните рискове от климатичните промени за всеки
отделен елемент от инфраструктурата на българския енергиен сектор е представен в
Таблица 4.
Таблица 4: Регистър на риска от климатичните промени за българския енергиен сектор
Инфраструктурен
елемент

Рискове, свързани с изменението на климата

Въгледобив

 Екстремните метеорологични събития увеличават физическия риск на
стопанските дейности, напр. в резултат на наводнения.
 Увеличените валежи и наводнения могат да доведат до влошаване
качеството на въглищата (високо съдържание на влага при открит
въгледобив).
 Студени вълни могат до доведат до замръзване на въглищните запаси.

Атомни и
термични
електрически
централи

 Разрушаване на инфраструктурата в резултат на наводнения и свлачища;
разходи за защитни съоръжения.
 По-голямо търсене на водни ресурси по време на засушаване; сушата може
да застраши доставката на вода за охлаждане на централите.
 Намалена ефективност поради повишение на температурите на въздуха и
водата.
 Заустяването на водите може да създаде екологични проблеми (топлинно
замърсяване), което да доведе до спиране на централи.
 Повишаването на температурата може да доведе до увреждане на
инфраструктурата в резултат на еутрофикация и инвазивни видове.
 Студени вълни могат да доведат до прекъсване на електропроизводството от
ТЕЦ подари замръзване на въглищните запаси или до преустановяване на
речния транспорт по р. Дунав.

Хидроенергетика

 Интензивните валежи могат да доведат до повишен риск от преливане и риск
от наводнение на заобикалящата среда.
 Промените в интензитета на валежите имат потенциала да въздействат в/у
производството на електричество от водни източници, особено когато
слабите валежи през лятото влияят на водните нива, доколкото тези централи
се нуждаят от постоянни водни дебити.
 Загуба на ефективност и материални щети за ВЕИ в резултат на повечето
бури.
 Промени в режима на валежните или непостоянство могат да създадат поголяма несигурност при инвестиране във водноелектрически съоръжения и
да променят производителността, но също така могат до доведат до
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регионални ползи от увеличеното производство на водна енергия в някои
райони.
 Производството на електричество от водни източници също може да се
повлияе от повишаването на седиментацията на резервоарите, причинена
от ерозия и изместване на утайката като последствие от изменението на
климата.

Вятърна енергия

 Повечето бури биха могли да доведат до загуба на ефективност и повреда на
инфраструктурата.
 Ако климатичните промени повлияят в/у скоростта и посоката на вятъра (това
не е сигурно), това би въздействало в/у производството на енергия от
вятърни турбини.

Слънчева енергия

 По-гъстата облачна покривка може да доведе до намаляване на
производството на електрическа енергия.
 Екстремни метеорологични събития (бури и градушки) могат да нанесат
материални щети на инфраструктурата.
 По-голямата честота на екстремните събития ще доведе до материални щети
на преносната и разпределителната инфраструктура.
 Повишаването на температурата на околния въздух би могло да въздейства
в/у ефективността на пренаса на електроенергия.

Електроенергийна
мрежа

 Електропроводите биха могли да надвишат установените максимални
температури по проект и да нарушат изискването за минимално отстояние
от земната повърхност поради термично разширяване, което може да доведе
до прекъсване в електрозахранването.
 По-високите температури ще увеличат потреблението на електричество през
лятото, (тъй като повече потребители ще използват климатици и
вентилатори), което ще предизвика риск от претоварване.

Пренос на газ

 Слягането на почвата в резултат на засушаване може да въздейства в/у
нефтените и газови тръби. Деформирането на земната повърхност има
потенциал да нанесе щети на основите на сградите и друга инфраструктура.
Една от най-разпространените форми на слягане е свиването или
разширяването на глинестите почви в резултат на прекомерен валеж, суша
или промяна в земеползването. Податливостта към слягане на почвата се
влияе от валежите от предходния двугодишен период. По-високите
температури
също
така
благоприятстват
изпаряването
и
евапотранспирацията, което от своя страна води до допълнително изсушаване
и слягане на почвата.

Човешки
ресурси/Работна
сила

 Повишен риск за здравето и безопасността на работниците по поддръжката,
свързани с жегата.
 Повишени изисквания и разходи за климатизация
 Намалени изисквания и разходи за отопление

61. Анализът и оценката на риска и уязвимостта на българската икономика от
климатичните промени сочи, че земеделието и горското стопанство, енергетиката,
водоснабдяването и критичната инфраструктура ще са сред секторите, изложени
на най-силно въздействие. Следната Таблица 5 е изготвена на базата на климатичния
сценарий за България (Общата част на „Анализа и оценката на риска и уязвимостта на
секторите на българската икономика от климатичните промени“) и прилагането на
методиката за оценка на риска и уязвимостта DPSIR (Движещи сили-Натиск-СъстояниеВъздействие-Отговор):
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Таблица 5. Чувствителност на енергийния сектор към климатичните промени (Т-температура, P-валежи, Ех екстремни събития)
Климатичен
сценарий IPCC
AR5

Вероятен изход във времеви
хоризонт 2016-2035

Очаквано въздействие
(положително
(+)
незначително
или
никакво
(0)
и
отрицателно (-)

Степен на
чувствителност
1 – ниска
2 – умерена
3 - висока

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

Енергетика

Сценарий

ΔТ°С

ΔР%

Ех↓,↑

ΔТ°С

ΔР%

ΔЕх

ΔТ°С

ΔР%

ΔЕх

Атомна
електрическа
централа (АЕЦ)

RCP2.6
RCP4.5 RCP6
RCP8.5

1,5-2,0
1,5-2,0
1,0-2,0
1,5-2,0

0-10
0-10
0-10
0-10

↓↑

-

+

+/-

1

1

1

Водноелектрически
централи (ВЕЦ)

RCP2.6
RCP4.5 RCP6
RCP8.5

1,5-2,0
1,5-2,0
1,0-2,0
1,5-2,0

0-10
0-10
0-10
0-10

↑

-

+

+/-

3

3

3

Вятърни
електрически
централи (ВяЕЦ)
Фотоволтаични
електрически
централи (ФЕЦ)

RCP2.6
RCP4.5 RCP6
RCP8.5

1,5-2,0
1,5-2,0
1,0-2,0
1,5-2,0

0-10
0-10
0-10
0-10

↓↑

0

-

-

1

2

3

Подстанции,
RCP2.6
1,5-2,0
0-10
↑↓
1
3
3
надземни
RCP4.5
1,5-2,0
0-10
електропроводи
1,0-2,0
0-10
(системни
и
разпределителни)
Източник: Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите на българската икономика от
климатичните промени (2014)

62. В горната таблица чувствителността е оценена на 1,9 съгласно „Анализ и оценка на
риска и уязвимостта на секторите на българската икономика от климатичните промени –
Обща част“. Адаптационният капацитет е оценен като недостатъчен (показател 3), т.е.
няма създадени условия за справяне с проблема. За конкретния анализ е избран найопростеният подход за оценка на адаптационния капацитет на системите. Изразява се в
следното:
1
висок адаптационен капацитет – изпълняват се директиви, стратегии и
програми за адаптиране и за намаляване на риска от климатичните
промени в сектора;
2
достатъчен адаптационен капацитет – частично се изпълняват директиви,
стратегии и програми за адаптиране и намаляване на риска от
климатичните промените в сектора;
3
недостатъчен адаптационен капацитет – няма предприети мерки за
справяне с риска от климатичните промени в сектора.
Подробен анализ на правната рамка на сектора е представен в Глава 2.
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63. Заключението, направено в „Анализа и оценката на риска и уязвимостта на
секторите на българската икономика от климатичните промени“ (2014), е че
енергийният сектор е „изключително устойчив“ на очакваните въздействия в
периода до 2035 г. За тази оценка уязвимостта на енергийния сектор (У) е изчислена,
използвайки формулата У= чувствителност/ адаптационен капацитет = 1,9/3 = 0,63.
Полученият индекс 0,63 съответства на категорията „изключително устойчив“ на
очакваните въздействия в периода до 2035 г. , според скалата за оценка на уязвимостта
към климатичните промени. Конкретните индикатори са както следва: по отношение на
температурите 1,0 – изключително устойчив; по отношение на валежите 0,78 –
изключително устойчив; по отношение на екстремумите 0,47 – умерено устойчив; общо
0,63 – много устойчив.
64. Високата устойчивост на енергийната инфраструктура към климатичните
промени е поради факта, че тя е относително добре планирана и поддържана. Като
част от критичната инфраструктура енергийната инфраструктура е изградена,
поддържана и експлоатирана, следвайки проверени строителни стандарти, разпоредби и
добри практики. Взимат се под внимание характеристиките на обекта, в т.ч. екстремни
метеорологични събития (напр. температура, валежи, водоснабдяване или ветрове) и
други дадености (геология, земетресения, земеползване и др.) на базата на исторически
данни плюс инженерния резерв за безопасност. Подразбира се, че с нарастването на
интензитета на въздействието на климатичните промени, възниква нужда от
комбиниране на климатичните проблеми (въз основа не само на историческите данни, но
също така включване на прогнози за бъдещите климатични условия) в процедурите за
проектиране, планиране и поддръжката, за да се осигури навременна адаптация на
съоръженията и да се избегнат негативните външни фактори в бъдеще. Предпроектните
проучвания за нови енергийни инфраструктурни проекти трябва да интегрират тези
фактори, както от икономическа гледна точна, така и от гледна точна на безопасността
34
.
Обобщение на потенциалните въздействия върху енергийния сектор е представено в
Таблица 6.

34

EC, SWD(2013) 137
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Таблица 6. Потенциално въздействие на изменението на климата върху българския енергиен сектор

Повлияни аспекти на енергийния сектор

Електрическа енергия
Въглищни ТЕЦ
Газови ТЕЦ
АЕЦ
ВЕЦ
ВяЕЦ
ФЕЦ
БиоЕЦ
Геотермална енергия
Първична енергия
Доставка на въглища (внос)
Доставка на въглища (местна)
Доставка на нефт (внос)
Доставка на газ (внос)
Доставка на газ (местна)
Инфраструктура
Електропреносна мрежа
Разпределителна мрежа
Подстанции
Комуникационни/контролни системи
Пазар
По-голямо енергийно потребление (охлаждане
през лятото)
По-малко енергийно потребление (отопление през
зимата)

Висока
темп.

Ниска
темп.

Покачване на
ПродълравниЗасушаващето на
жителни
не
подпочвалежи
вените
води

Покачване на
морското
равнище

Специфично
въздействие от
ИК, отнасящо се
до енергетиката

Екстремни метеорологични събития

Речна
темп.

Речно
качество

Гръмотевични
бури

Мъгли

Наводнения

Лавини Свлачища

Бури

D

P

D

P

D

P

D

P

D

P

D

P

D

P

D

P

D

P

D

P

D

P

D

P

D

P

D

P

M
M
M
L
L
L
L
L

H
H
H
H
H
H
H
H

L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
M
L
M
L
L

M
M
M
M
L
M
M
M

M
M
M
H
L
L
L
L

H
H
H
H
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L

-

-

M
M
M
L
-

H
H
H
L
-

M
M
M
L
-

M
M
M
M
-

U
U
U
U
U
U
U
U

U
U
U
U
U
U
U
U

L
L
L
L
L
M
L
L

U
U
U
U
U
U
U
U

M
M
M
H
L
L
M
M

H
H
H
H
H
H
H
H

L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
M
M
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
M
M
L
L

U
U
U
U
U
U
U
U

L
M
L
L
L

L
M
L
L
L

L
L
L
L
L

L
L
L
L
L

M
H
L
L
L

H
H
M
M
M

L
M
L
L
L

L
L
L
L
L

L
M
L
L
L

L
L
L
L
L

U

U

-

-

-

-

L
L
L
L
L

U
U
U
U
U

L
L
L
L
L

U
U
U
U
U

M
H
L
L
L

H
H
M
M
M

L
L
L
L
L

L
L
L
L
L

L
M
L
L
L

M
M
L
L
L

M
M
L
L
L

U
U
U
U
U

M
M
M
M

H
H
H
H

L
L
L
L

L
L
L
L

M
M
M
M

H
H
H
H

L
L
L
L

L
L
L
L

L
L
L
L

L
L
L
L

-

-

-

-

-

-

U
U
U
U

U
U
U
U

L
L
L
L

U
U
U
U

H
H
H
H

H
H
H
H

M
M
M
M

M
M
M
M

M
M
M
M

M
M
M
M

M
M
M
M

U
U
U
U

H

H

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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H

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Легенда: D = щета; P = Вероятност от настъпване най-късно към 2050 г.; U = неизвестна; H= висока; M = средна; L = ниска; червено = негативно въздействие; зелено = положително
въздействие; бяло = неутрално въздействие
35

Намаленият брой на студените дни/вълни от студен въздух води до по-малко енергийно потребление за отопление през зимата.
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2. Базово състояние – контекст на прилаганите политиките
Ниво на осведоменост, разбиране на бъдещите последствия от
климатичните промени, пропуски в знанията в сектора
65. Както в международен план, така и в България обикновено акцентът се поставя
върху ролята на енергийния сектор за смекчаване на климатичните промени,
предизвикани от човешка намеса, но сравнително малко внимание се отделя на
въздействието на климатичните промени върху енергийния сектор 36. В последните
години настъпва промяна като се прави по-голямо признание, че смекчаването и
адаптацията трябва да вървят ръка за ръка. Смекчаването на климатичните промени и
адаптацията са ключови партньори във всяка стратегия за борба с изменението на
климата37 (виж Графика Графика 9). Както е възможно ефективното смекчаване да
ограничи климатичните промени и тяхното въздействие, така е и възможно да се намали
необходимото ниво на адаптация на общностите и нациите.
Графика 9. Връзка между смекчаване и адаптация

Концентрация на парникови газове
Изменение на климата
Въздействия
Реакциия
Смекчаване

Адаптация

Източник: ACT (Action on Climate Today), 2015

66. В България нараства нивото на осведоменост по въпросите, свързани с
изменението на климата. Въпреки това политиките са почти изцяло фокусирани
върху идентифицирането и изпълнението на мерки за смекчаване на климатичните
промени, а не върху адаптацията към климатичните промени. Национална
енергийна стратегия до 2020, приета през 2011 г. (разгледана тук в Раздел 2.4
67. 2.4. Правна рамка и политики в България за АИК в сектора) и Третия национален
план за действие по изменение на климата (2012) не посочват изрично политики и
действия за адаптация към изменението на климата. Основната стратегическа цел на
националната политика по въпроса е да очертае рамката за действие за борбата с
изменението на климата и да насочи усилията на страната към действия за намаляване
на негативното въздействие от климатичните промени и да изпълни ангажиментите,
свързани със Стратегията „Европа 2020“ 38. Енергийният сектор, в качеството му на
International Energy Agency, “The Climate-Energy Security Nexus” Exploring impacts of a changing climate on the energy
sector and options for resilience-building, 2014
37
ACT (Action on Climate Today), Mitigation, adaptation and resilience: climate terminology explained, 2015
38
Национален доверителен ЕкоФонд, „Климатът и Аз“
36
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основен емитент на парникови газове в страната, е от първостепенно значение за
изпълнението на националните цели за намаляването им.
68. От решаващо значение е българският енергиен сектор да разбере, че е подложен
на множество заплахи от изменението на климата, особено от екстремни
метеорологични събития и повишаващия стрес върху водните ресурси. По-голямата
устойчивост към въздействието на климатичните промени ще бъде от основно значение
за техническата жизненост на енергийния сектор и неговата способност рентабилно да
посрещне нарастващите енергийни потребности, водени от глобалните икономически и
демографски растеж. На заинтересованите лица в енергийния сектор, в т.ч.
правителствата, регулаторните органи, ютилити/енергийните дружества и финансовите
институции (банки, застрахователи, инвеститори) ще им е необходимо да:
 Дефинират предизвикателствата пред устойчивостта и адаптацията към
климатичните промени; и
 Идентифицират
нужните
действия
за
адресиране
на
тези
39
предизвикателства .

Опит с АИК в сектора в други (ЕС) държави
69. България може да научи много от подхода на други държави при управлението
на климатичните рискове за техните енергийни сектори. Представената информация
в този раздел включва кратък преглед на опита на европейски държави при
разработването на политики за АИК (по-специално НСА) в енергийния сектор.
Примерите за добри практики играят важно роля: тези примери илюстрират обхвата на
възможните варианти за реагиране и многобройните подходи за справяне с различните
предизвикателства. Това позволява на участниците да се учат взаимно и, до известна
степен, заедно да адресират предизвикателствата на адаптацията.

2.2.1. Австрия
IEA, Making the energy sector more resilient to climate change (Да направим енергийния сектор по-устойчив на
климатичните промени), 2015
39
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70. Процесът на разработване на Австрийската стратегия за адаптация стартира
през септември 2007 г.40. Инициативата възниква след форума в Киото. Началната
точка за изготвянето на препоръките за действията за адаптация е поставена от
резултатите от „Изследването на
текущото състояние на адаптация
Австрия – препоръки за
към изменението на климата в
действия
Австрия“, в което се правят
препоръки за разработване на
1. Оптимизация
на
мрежовата
Австрийската
стратегия
за
инфраструктура
2. Насърчаване на
децентрализираното
адаптация.
електропроизводство и

свързване в

мрежата
71. Австрийските приоритети за
3. Повече изследвания на потенциалните
адаптация са подплатени с
методи за съхранение на енергия
4. Стабилизиране
на
транспортната
и
научни данни и задълбочен
разпределителната
мрежа
чрез
подходящо,
процес на консултации.
В
приспособено към климата системно
периода от юни 2008 г. до ноември
планиране
5.
Оптимизация
на
взаимодействието
2011 г. са били разработени
между производството (от различни
препоръки за адаптация в 14 сфери
източници) и потреблението в системата
за електроснабдяване при различно
по поръчка на Lebensministeriumand
снабдяване и потребление
– Австрийския фонд за климата и
6. Отчитане на ефектите от климатичните
енергетика. Заключенията относно
промени в енергийния сектор при взимане
на решение и изследователската дейност,
секторните
и
регионалните
напр.
с
оглед
по-нататъшна
климатични въздействия, както и
диверсификация на енергийните доставки
7. Намаляване на потреблението
чрез
първоначалната качествена оценка
увеличаване на енергийната ефективност и
на
уязвимостите,
подкрепят
намаляване на вътрешния товар
8. Разработване на стратегия за енергийни
разработването на проект за мерки
доставки, въз основа на подробна прогноза
за
адаптация.
Семинари,
за потреблението на електрическа и
организирани от Lebensministerium,
топлинна енергия, която е съобразена със
„сценариите за адаптация“
съпътстват процеса на изработване
на националната стратегия за
адаптация.
По време на тези
семинари се представя и обсъжда текущото състояние на работата на широката
общественост.

72. Австрийската стратегия за адаптация се съпровожда от План за действие, който
представя препоръки за всяка отделна сфера на действие, включително и
енергийния сектор. Ключовите дейности за енергийния сектор са представени в
текстовото поле по-горе. Планът за действие подробно описва препоръките, заедно със
списък на вариантите, както и целите и основните участници.

2.2.2. Франция
73. Франция признава, че производството на енергия, транспортът и
потреблението се влияят от климата и, следователно се налага да се адаптират към
изменението на климата. Част от енергийната инфраструктура е с дълъг жизнен цикъл
40

Австрийска стратегия за адаптация към изменението на климата, Виена 2012
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и поради това в бъдеще ще бъде изложена на климат, различен от сегашния.
Консултациите, които постлаха пътя за френския „Национален план за адаптация към
климатичното въздействие“, доведоха до създаването на поредица от препоръки, в
отговор на идентифицираните проблеми в енергийния сектор, както е описано в
текстовото поле по-долу. Планът включва препоръки за интегриран подход на
разпоредбите, свързани с изменението на климата, отнасящи се до енергийното
потребление на домакинствата и тяхното удобство, както и изследователските програми.
Повишаването на информираността на широката общественост за най-добрите практики
се счита за ключов приоритет и е част от информационния елемент на плана.
74. Въпросът с охлаждането на
електроцентрали
при
топло
Франция – енергиен план
време е адресиран посредством
за действие
интегрирания
подход
към
климатичните промени в данните
1. Управление
на
възникналите
пикове
в
от мониторинга за качеството на
електропотреблението
през
лятото,
посредством
механизъм
за
задължителна
водите на Европейската рамкова
електрическа мощност.
2. Насърчаване използването на по-ефективни
директива за водите41 (РДВ).
охлаждащи
устройства
(климатици)
или
Горещата вълна през 2003 г., която
устройства,
използващи
възобновяема
и
възстановима енергия.
предизвика сериозни проблеми на
3. Предоставяне на пълни хидрогеоложки и
метеорологични данни.
електропроизводството
във
4. Интегриране на климатичните промени към
показателите за мониторинг в РДВ, като по този
Франция, открои уязвимостта на
начин ефектите от топлинното замърсяване могат
системата и доведе до действия в
да се изолират от тези, свързани с глобалното
затопляне.
редица области. Така например
5. Да се идентифицират френските промишлени
сектори, които са уязвими към климатичните
системите
за
охлаждане
на
промени, както и потенциалните възможности
електроцентралите
получиха
(2030-2050).
значително
допълнително
финансиране за подобряване на ефективността, особено при топло време. Стартирани
бяха изследвания на ефекта от топлинно замърсяване върху биоразнообразието, чрез
партньорство между промишлеността и изследователските институти. Освен това вече
е създадена смесена работна
група от представители на правителството и
промишлеността, която се занимава конкретно с топлинното замърсяване.
75. Предложените действия във френския план за адаптация за енергийния сектор
са фокусирани върху справянето с проблема на върхово електропотребление при
топло време. Поставя се и приоритет за насърчаването на по-енергийно ефективни
методи на охлаждане.
76. Установено е въздействието от климатичните промени на промишлените
сектори, но се очаква да бъдат извършени допълнителни изследвания на промените
на макро ниво. Някои промишлени сектори биха могли да бъдат потенциално засегнати
от климатичните промени на ниво производство (производствени процеси, доставка на
суровини и др.), както и на ниво маркетинг (променени пазари и др.) Важността на този
Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета, установяваща рамката за действията на Общността
в областта на политиката по водите
41

---------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------

42

Адаптация към изменението на климата – Секторна оценка за енергетиката
проблем, който все още не е бил обект на задълбочен анализ във Франция, бе отбелязан
по време на предварителните консултации. Поради това в края на плана за действие се
предлага мярка за провеждане на изследване в тази насока.

2.2.3. Албания
77. Първият Национален доклад на Албания по РКООНИК (2002) очертава някои
ключови уязвимости на енергийния сектор, в т.ч. ефектите от сезонното отопление
и охлаждане, нагряването и замръзването на водата. Изчисленията показват, че
повишаването на температурата на въздуха ще доведе до 12 -16 процента понижаване на
потреблението на енергия за сезонно отопление на домакинствата към 2015 г., спрямо
базата за сравнение от 1990 г.
78. Противно
на
това
потреблението на енергия за
сезонно охлаждане се очаква да
нарасне през горещите лета.
Обаче
движещите
сили
на
енергийното потребление не се
ограничават
единствено
до
температурата: валежите, скоростта
на вятъра и облачната покривка са
също важни фактори. Тъй като
повече от 90 процента от
електроенергията в Албания се
произвежда от водноелектрически
централи, това я прави особено
уязвима
към
прогнозираното
намаляване на валежите.

Албания– ключови дейности
1. Подобряване на начина, по който
институциите извършват мониторинг,
правят прогнози и разпространяват
информация за метеорологичната и
хидрометеороличната обстановка.
2. Повишаване
на
енергийната
ефективност
чрез
насърчаване
и
подпомагане на крайните потребители да
управляват своето потребление на енергия.
3. Диверсификация
на
енергийните
доставки, местни и от внос.
4. Гарантиране на интегрирано управление и
развитие на водните ресурси във всички
сектори.
5. Всички нови инвестиции да са с вградена
устойчивост към климатичните промени.

79. През 2009 г. се провеждат
работни срещи със заинтересованите страни в енергийния сектор, за да се
осведомят за потенциалните рискове и вариантите за тяхното управление. Те са
организирани съвместно със Световната банка и правителството на Албания и са
съсредоточени върху климатичните рискове и уязвимостта на енергийния сектор в
страната, както и на възможностите, които изменението на климата предоставя.
Участниците представляват представителна извадка на заинтересованите страни от
правителството, ключови агенции и институции, академичните среди, частния сектор и
гражданското общество. Заключението от тях е, че в дадения момент Албания може да
предприеме редица ключови дейности за насърчаване на оптималното използване на
енергията, водните ресурси и експлоатацията на водноелектрическите централи, както е
посочено в текстовото поле по-горе.

Правна рамка и политики на ЕС за АИК в сектора
80. През последните две десетилетия ЕС се е нагърбил с водещата роля в
преговорите за намаляване на емисиите от ПГ и насърчаването на международната
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солидарност за подпомагане на адаптацията към изменението на климата в
глобален мащаб. Това намира отражение в приоритетното значение, предоставено на
изменението на климата — едновременно смекчаване и адаптация, в дневния ред на ЕС
за стратегическа политика.
81. През април 2009 г. Европейската комисия издава Бяла книга: Адаптиране
спрямо изменението на климата42, с цел да подобри устойчивостта по отношение
въздействието от изменението на климата в редица сектори, включително
производствените системи и физическата инфраструктура. Макар че се набляга на
това, че предпазването на съществуващата и бъдещата инфраструктура от въздействията
на изменението на климата е предимно отговорност на държавите-членки, въпреки това
се отчита, че от друга страна, ЕС има важна роля за популяризирането на най-добрите
практики, чрез подпомагане на развитието на инфраструктурата. За подобряването на
устойчивостта на съществуващите енергийни мрежи е необходим общ и съгласуван
подход за оценка на уязвимостта на критичната инфраструктура спрямо екстремните
метеорологични събития.
82. Бялата книга идентифицира следните действия, които трябва да бъдат
предприети за сектора на производствените системи и физическата
инфраструктура:
 Да се разгледа въздействието от климатичните промени в процеса на
Стратегическия енергиен преглед;
 Разработване на методики за предпазване от изменението на климата на
инфраструктурните проекти и възможността те да бъдат включени в насоките
за Трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E), както и в Европейската
кохезионна политика за текущия период; и
 Проучване възможността оценката за въздействието на изменението на
климата да бъде въведено като задължително условие за публичните и частни
инвестиции и др.
83. През април 2013 г. Европейската комисия прие Стратегия на ЕС за адаптация
към изменението на климата43, в която се излагат рамката и механизмите за понататъшно подобряване на готовността на ЕС да се справи със съществуващите и
бъдещите климатични въздействия. Целта на стратегията е да допринесе за
повишаването на устойчивостта на Европа спрямо изменението на климата. Прилагането
на съгласуван подход и подобряването на координацията, ще подобрят готовността и
капацитета на всички нива на управление да реагират на въздействието от климатичните
промени. Две от ключовите цели в нея включват условията за финансиране за
подпомагане на държавите-членки да изградат техния капацитет за адаптация и да
запълнят празнотите в знанието за адаптацията и да доразвият Европейската платформа
за адаптация към климата (Climate-ADAPT44) за „обслужване на едно гише“ с
информация за адаптацията в Европа. Третата ключова цел е интегрирането на мерките
Бяла книга: Адаптиране спрямо изменентието на климата- Към европейска рамка за действие, EC, COM(2009) 147/4
“Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата”, COM (2013) 216 final
44
http://climate-adapt.eea.europa.eu/ акцентира върху информацията на равнище ЕС, с връзки към дейности на национално
равнище. Редица държави членки разработват национални информационни платформи.
42
43
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в политиките и програмите на ЕС като начин за осигуряване на устойчивост на
действията на ЕС срещу измененията на климата. Конкретното действие по отношение
енергийния сектор, посочено в стратегията е Действие 7: Осигуряване на по-устойчива
инфраструктура.
84. Европейската комисия се стреми да повиши устойчивостта на
инфраструктурата, в т.ч. енергийния сектор, чрез предоставяне на стратегически
рамки. Те включват работния документ на службите на комисията „Адаптиране на
инфраструктурата спрямо измененията на климата“45 (2013) и „Рамкова стратегия за
устойчив Енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на изменението
на климата”46 (2015). Тези документи представляват насоки за оценка на нова и
съществуваща инфраструктура, включително и енергийната инфраструктура, с оглед
нейната устойчивост към настоящи и бъдещи климатични рискове и съответните мерки
за адаптация.
85. Инфраструктурните проекти, които ще получат финансиране от ЕС, трябва да
бъдат „устойчиви срещу изменението на климата“ на базата на методики,
разработени и включени в насоките за Трансевропейските енергийни мрежи TENE47 , както и в Европейската кохезионна политика. Целите на Механизма за свързване
на Европа (МСЕ)48 са вече ясно уеднаквени с целите за смекчаване на въздействието от
изменението на климата, обаче ключовият въпрос за устойчивостта на инфраструктурата
към климатичните промените се споменава бегло в изложението на Регламента49.
Основното предизвикателство пред ЕС и една от трите ключови цели Стратегията за
адаптация на ЕС (спомената по-горе), е вграждането на елемента на устойчивост към
климатичните промени в инфраструктурата или тя да е „устойчива срещу изменението
на климата“. Устойчивостта към климатичните промени се споменава в МСЕ и в
Регламента50 , като се правят и препратки към оценката разходи-ползи за Проектите от
общ интерес (ПОИ) от TEN-E51.

Правна рамка и политики в България за АИК в сектора
86. В България няма отделен действащ закон, който да се отнася единствено до
АИК в енергийния сектор. Въпреки това адаптацията е един от аспектите, включен в
редица закони, било то директно или индиректно. Основните цели на политиката по
отношение на изменението на климата на България, са разработването на
високоефективен и природосъобразен енергиен сектор и изграждането на единен

Адаптиране на инфраструктурата спрямо измененията на климата, ЕК, SWD(2013) 137 final
"Рамкова стратегия за устойчив Енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на изменението на
климата, COM(2015) 80 final, 25 февруари 2015
47
Трансевропейски енергийни мрежи. Зелената книга „Към сигурна, устойчива и конкурентоспособна европейска
енергийна мрежа ", COM (2008)782 final.
48
Механизмът за свързаност на Европа (МСЕ) е ключов финансов инструмент на ЕС за насърчаване на растежа,
заетостта и конкурентоспособността чрез целенасочени инфраструктурни инвестиции на европейско ниво
49
MILIEU LTD, Проучване относно интегрирането на климата в програмирането на централно управляваните фондове
на ЕС, 2015
50
Регламент МСЕ, съображение 8; Регламент TEN-E съображение 9 плюс множество препратки към климатичната
устойчивост за конкретните инфраструктурни категории.
51
Списък на 195 ключови инфраструктурни проекти, известни като проекти от общ интерес (ПОИ). Виж
45
46

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
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вътрешен енергиен пазар, при справяне с високия енергиен и въглероден интензитет на
икономиката и зависимостта от внос на енергийни ресурси52. Основните законодателни
разпоредби за ограничаване на климатичните промени са изложени в Закона за
ограничаване изменението на климата53 и в Националния план за действие по изменение
на климата (НПДПИК).
87. Енергийният сектор е най-големият източник на емисии на парникови газове в
страната и това определя неговото първостепенно значение за прилагането на
националните цели за намаляване на емисиите на ПГ. Производството на
електрическа и топлинна енергия от въглища допринася за повече от 90% от емисиите
на ПГ от сектора и тук е концентриран основният потенциал за намаляване на
емисиите54. Политиките и мерките в енергийния сектор, изложени в НПДПИК, се
базират на тези, посочени в Енергийната стратегия на Р България до 2020 г. и в
Националния план за действие за енергия от възобновяеми източници. Целта е
постигането на понижаване на емисиите на ПГ с повече от 8,5% към 2020 г., в сравнение
с нивата от 2005 г., като стремежът е да се достигане 20% дял на използването на
възобновяеми енергийни източници за производство на енергия към 2020 г. Планираните
политики и мерките за постигането на тези цели на страната, свързани с изменението на
климата, са представени по отделни сектори и представляват най-значимата и обемна
част от Плана за действие.

2.4.1. Закон за енергетиката и Националната енергийна стратегия до 2020
г.
88. Една от задачите на Закона за енергетика55 е да създаде условия за насърчаване
на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия, въвеждайки
изискванията на съответните директиви на ЕС. Законът регулира дейностите по
производството, внос и износ, пренос, транзитен пренос, разпределение на електрическа
и топлинна енергия и природен газ, пренос на нефт и нефтопродукти, търговия с
електрическа и топлинна енергия и природен газ. Освен това законът регулира
използването на различни инструменти, като издаването на Зелени сертификати
(сертификати за произход) например, разпоредбите за лицензионните дейности в
производството на електричество и редовната актуализация на Енергийната стратегия
на Р България до 2020 г.
89. Енергийната стратегия на Р България до 2020 г. отразява актуалната рамка на
европейската енергийна политика и световните тенденции в развитието на
енергийните технологии. Наред с други неща тя предоставя насоки за овладяването на
негативните изменения на климата. Тя поставя основните национални цели в енергийния
сектор: 16% дял на възобновяеми енергийни източници в брутното крайно потребление
на енергия в страната към 2020 г.; 10% дял на енергията от възобновяеми енергийни
източници в брутното крайно потребление на енергия в транспорта към 2020 г.; и
“Законодателство за изменение на климата в България” - извадка от проучването за глобалното климатично
законодателство през 2015 г. Преглед на законодателството в областта на изменението на климата в 99 държави
53
Приет на 2014, последно изменение ДВ12/03.02.2017
54
Република България: Шести национален доклад по изменение на климата, РКООНИК, 2013
55
Приет през 2003, последно изменение ДВ 105/30.12.2016
52
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нарастване на енергийната ефективност с 25% към 2020 г. Основните приоритети в
Енергийната стратегия са: да се гарантира сигурността на енергийните доставки; да се
постигнат целите за енергията от възобновяеми източници; да се повиши енергийната
ефективност; да се развие конкурентен вътрешен енергиен пазар и да се разработи
политика за посрещане на енергийните нужди; и да се защитят интересите на
потребителите .
90. Следните приоритети също определят визията на правителството за развитието на
енергийния сектор, а именно:
 Поддържане на сигурна, стабилна и надеждна енергийна система;
 Енергетиката остава водещ отрасъл на икономиката, с ясно изразена
външнотърговска ориентация;
 Акцент върху чиста и нискоемисионна енергия – ядрена и от възобновяеми
източници;
 Баланс на количество, качеството и цените на електроенергия, произведена от
възобновяеми източници, ядрена енергия, въглища и природен газ; и
 Прозрачно, ефективно и високо професионално управление на енергийните
дружества.
91. Въпреки че в Енергийната стратегия няма отделни клаузи за адаптация към
изменението на климата, тя е в съответствие с политиката на ЕС. Това включва
Рамковата стратегия за устойчив Енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в
областта на изменението на климата56. Цялостната концепция на българската енергийна
стратегия също така съответства на политиката на ЕС за адаптация към изменението на
климата, която се стреми да осигури енергийна структура, която да е по-устойчива на
климатичните промени.

2.4.2. Закон за енергия от възобновяеми източници 57 и Национален план за
действие за енергия от възобновяеми източници
92. Законът за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ) отменя Закона за
възобновяеми и алтернативни енергийни източници и биогорива (2008), който
представлява първият национален законодателен акт, изцяло посветен на
възобновяемите енергийни източници и въвеждащ основните изискванията на
директивите на ЕС. Законът от 2008 г. постановява механизми за подпомагане чрез
предоставяне на равни възможности за преференциален режим на производителите на
електрическа енергия, (отнасящ се до така наречени Зелени сертификати), както и за
включването на дружества, които произвеждат енергия от възобновяеми енергийни
източници и биогорива. В резултат на този закон се наблюдава рязко развитие на
възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), особено вятърни и фотоволтаични
електроцентрали, което оказва натиск към покачването на цените на електрическата
енергия. В последствие Народното събрание приема Закона за енергия от възобновяеми
източници през юни 2011 г. В новия закон се запазват механизмите за подпомагане, чрез
предоставяне на равни възможности за преференциален режим на производителите на
56
57

COM/2015/080 final
Приет през 2011, последно изменение ДВ 56/24.07.2015
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енергия от ВЕИ, но въвежда и преференции за производство на енергия от биомаса и
измества фокуса от енергия от ВЕИ към операторите на мрежи, като позволява
съществено намаляване на цените на енергия от фотоволтаици (ФВ). В закона се уреждат
обществените отношения, свързани с производството и потребление на: 1. електрическа
енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници; 2. Газ от
възобновяеми източници; и 3. Биогорива и енергия от възобновяеми източници в
транспорта.
93. Със ЗЕВИ също така се урежда приемането на Националния план за действие
за енергия от възобновяеми източници (НПДЕВИ) и национални схеми за
подпомагане на възобновяемите източници. Главният акцент е върху съвместните
проекти и схеми за производство на енергия от възобновяеми източници с други
държави-членки на ЕС.
94. Много често насърчаването на ВЕИ се счита за мярка за смекчаване на
климатичните промени, но това също така предоставя и допълнителни ползи и за
адаптацията. Диверсификацията на енергийния сектор често се разглежда като важна
мярка за адаптация, която може да доведе до намаляване уязвимостта и да подобри
адаптивния капацитет на енергийната система към климатичните промени 58, въпреки че
сегашната законодателна рамка в България не разпознава изрично този аспект. С
остаряването на съществуващата инфраструктура може да се отвори нова възможност за
изграждането на една по-децентрализирана енергийна система, основана на налични
местни възобновяеми енергийни източници, разположени в сигурни местоположения.
Това ще намали вероятността от настъпването на мащабни прекъсвания, в случаите
когато централизираните енергийни системи са компрометирани. Този тип регионални
мрежови системи биха били по-гъвкави и адаптивни и следователно по-пригодени да се
справят с нарастващата несигурност и непредсказуемост, причинени от метеорологични
промени, вследствие на изменението на климата.

2.4.3. Закон за енергийна ефективност и Национален план за действие за
енергийна ефективност 2014-2020
95. Със закона59 се прилагат директивите за енергийна ефективност на ЕС и се
поставят основите на българската политика за енергийна ефективност. Той цели да
насърчи енергийната ефективност чрез система от мерки за подобряване на сигурността
на енергийните доставки, въвеждане на конкуренция в енергийния сектор и защита на
околната среда. Със закона се възлага мандат на Министерски съвет да внесе
Националната стратегия за енергийна ефективност за приемане от Народното
събрание и редовно да се актуализират Националите планове за действие за енергийна
ефективност. С него се учредява Фонда „Енергийна ефективност и възобновяеми
източници“, чиито приходи са основно от безвъзмездна помощ, отпусната от
международните финансови институции, международни фондове, български и
чуждестранни физически или юридически лица и е упълномощен да подпомага широк
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кръг от инвестиционни дейности, като приоритетно се изпълняват a) мерки за
повишаване на енергийната ефективност на крайните потребители; б) дейности за
използване на възобновяема енергия в крайното енергийно потребление.
96. Енергийната ефективност е традиционно считана за политика по изменението
на климата, която попада в категорията смекчаваща мярка; обаче пестенето на
енергия и мерките за управлението на потреблението представляват рентабилно
решение, което е печелившо, както за целите на смекчаване на последиците, така и
за адаптация, в контекста на все по-големите ограничения в доставката и
потреблението. Адаптацията към промените в потреблението на енергия в сградите
включва намаляване на потреблението на енергия, използвана (предимно) за охлаждане
и за конкретния случай на електрическата енергия, използвана за компенсиране на
въздействията, които съвпадат с върховото потребление на енергия (управление на
потреблението– DSM)60.

2.4.4. Програма за ускорена газификация на Република България до 2020 г.
97. Целта на програмата е да подобри ефективното използване на енергията за
отопление за битови нужди. В момента само 1,5% от домакинствата в страната имат
достъп до газоразпределителната мрежа. Целта на правителството е този процент да
достигне 30% към 2020 г. и да се замести електрическата енергия, която се използва за
отопление, с високоефективни газови устройства. Целта на програмата е 1 милион
домакинства да бъдат свързани към развитата газова инфраструктура, като прогнозните
инвестиции за това са около BGN 400 милиона (USD 257 милиона). Очакваните ползи са
намаляването на енергийната интензивност на потреблението на първична енергия с
около 6% към 2020 г., в сравнение с 2009 г., т.е. около една трета от общата цел за
енергийната интензивност на България.
98. Както вече бе изтъкнато по-горе, повишаването на енергийната ефективност,
диверсификацията на енергийните източници и намаляването на енергийната
интензивност са важни мерки за българския енергиен сектор, които ще допринесат
за по-добрата способност на сектора да се адаптира.

2.4.5. Законодателство свързано с управление на риска от бедствия
99. Както вече беше установено в Глава 1, повишената честота на екстремните
метеорологични събития може да породи сериозни рискове за енергийната
инфраструктура. Някои от тези рискове са вече адресирани в законодателството.
Устойчивостта на енергийната инфраструктура е въпрос от огромна важност, тъй като
бедствията със силно въздействие върху определени критични съоръжения, биха могли
да застрашат живота и здравето на населението.
100.
Подробен анализ на законодателство в тази област е направен в Доклада за
управление на риска от бедствия, който е част от настоящата Националната
стратегия за адаптация към изменението на климата. В този раздел се представя един
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кратък списък на най-важните закони/планове, които гарантират сигурността на
енергийна инфраструктура.
101.
Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. е ключов
политически документ за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия и аварии. Програмата очертава насоките за създаването на
ефективна, ресурсно и технически осигурена национална система за превенция и
реагиране при бедствия. Програмата предоставя анализ на състоянието на критичната
инфраструктура, като се отбелязва, че защитата на критичната инфраструктура61 е
съществен елемент от политиката за сигурност на Република България и Европейския
съюз. Критичната инфраструктура е инфраструктура, която предоставя услуги, които са
жизнено важни за функционирането на нашето общество. Загубата на услугата, поради
нарушаването или унищожаването на дадена критична инфраструктура, може да има
сериозно въздействие върху здравето на населението, околната среда, икономиката,
общественото доверие и сигурността. Сложната взаимосвързаност между различните
инфраструктури означава, че дадено събитие може да доведе до ефекта на доминото
върху инфраструктури, които не са непосредствено и явно свързани със засегнатата.
Това налага осигуряване на защита на критичните инфраструктури, обхващаща всички
опасности за тях – природни бедствия, човешка дейност и терористични заплахи.
Анализът на риска за установените критични инфраструктури и обектите им и
въвеждането на мерки за намаляване на уязвимостта им се извършва от
собствениците/операторите на критичните инфраструктури.
102.
Плановете за управление на риска от наводнения62 (ПУРН) са разработени
съгласно Европейската Директива за наводненията63, като се набляга на
предотвратяването, защитата, подготвеността, включително прогнозите и
системите за предупреждение. Те включват карти на районите под заплаха и риск от
наводнения, които посочват неблагоприятните последици от наводненията върху
обектите и зоните с икономическа активност в района, въз основа на наличната
информация в страната. Тези карти предоставят ценна информация за изложеността на
критичната инфраструктура на наводнения. Освен това в ПУРН се определят пет
приоритета, като наред с другите е и Приоритет 2: По-висока степен на защита на
критичната инфраструктура и бизнеса, наред с обобщение на мерките и тяхното
приоритизиране.
103.
Законът за безопасно използване на ядрена енергия64 урежда безопасното
използване на ядрена енергия и йонизиращите лъчения и безопасното управление на
радиоактивните отпадъци и отработеното гориво, както и правата и задълженията на
лицата, които осъществяват дейностите по ядрената безопасност и радиационна защита.

Към 2013 г. за критични инфраструктури се считат стратегическите обекти и дейности, определени в приложение
към Постановление на Министерски съвет 181/2009, където са установени 19 групи дейности/обекти в енергийния
сектор. Допълнителни критични инфраструктури са установени, съгласно Наредбата за реда, начина и компетентните
органи за установяване на критичната инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях, приета с ПМС No. 256
от 17.10.2012.
61

62

Виж http://www5.moew.government.bg/?page_id=24259

63

EС Директива 2007/60/EО относно оценка и управление на риска от наводнения
Приет на 2002, последно изменение ДВ67/29.07.2008
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Съгласно разпоредбите на закона65 атомните електрически централи (АЕЦ „Козлодуй“ е
единствена такава централа в България досега) подлежат на периодични оценки на
безопасността. Наредбата за осигуряване на безопасността на ядрените централи
определя основните изисквания за обхвата и процеса на оценката. Това е една подробна
процедура, обхващаща всички аспекти на експлоатацията на ядрената централа, в т.ч.
анализ на вътрешната и външна опасност66. За всяка опасност, оценката проверява дали
честота на възникване и последствията от опасността са достатъчни ниски и дали е
необходимо прилагане на специфични или смекчаващи мерки. Също така се проверява
дали използваните аналитични методи и средства, стандарти по безопасност и анализ на
опасностите са актуални и валидни. При оценката се използват знанията, придобити от
действителни събития в АЕЦ, опита от управлението на подобни събития (напр. външни
наводнения, сеизмични опасности и торнадо) за подобряване на съществуващите
процедури.
104.
Наредбата за осигуряване на безопасността на ядрените централи67
определя основните критерии и правила за ядрена безопасност и радиационна
защита на ядрени централи, определени на етап на проектиране. Това включва
организационни мерки, и технически изисквания за осигуряване на безопасността при
избор на площадка, проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация и
експлоатация. По време на проектирането на АЕЦ трябва да се вземат под внимание
следните външни събития и опасности: екстремни метеорологични събития,
земетресения, наводнения, електромагнитни полета и др. (Чл. 13). В рамките на
управлението и експлоатация на АЕЦ и при изпълнението на свързаните с това дейности,
следва да се предприемат мерки за: 1. контрол на радиационното облъчване на човека и
на изхвърлянето на радиоактивни вещества в околната среда; 2. ограничаване честотата
на поява на събития, които могат да доведат до загуба на контрол на активната зона и
ядрената верижна реакция на делене; и 3. намаляване на последствията от такива
събития, ако те се случат.

Институционална рамка и общност на заинтересованите страни в
България
2.5.1. Институционална рамка

Чл. 16, т. 3 и Чл. 20 от Закона за безопасно използване на ядрена енергия обвързват продължаването на лицензиите
на операторите на атомни централи с провеждането на оценка на ядрената безопасност и радиационната защита и
оценка на действителното състояние на ядреното съоръжение за ограничен срок от 10 години.
66
Българска Агенция за ядрено регулиране, “Ръководство за периодичен преглед на безопасността на ядрени
централи”, Фактор на безопасност 8, стр. 23-25
67
Приета през 2004, последно изменение ДВ/19.01.2010
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Министерство на енергетиката
105.
Държавната политика в областта на енергетиката на България се
осъществява от Министерството на енергетиката. Основната му задача е да определя
стратегическите цели и приоритети в сектора и да изпълнява енергийната политика на
страната, включително ефективното използване на ресурси, надеждност на
снабдяването, енергийна ефективност и енергийна зависимост. Изпълнението на
основната роля на Министерството на енергетиката, съвместно с Министерството на
околната среда и водите и други свързани институции, организации и дружества в
областта на адаптация към изменението на климата, е поверена на Дирекцията
„Енергийни стратегии и политиките за устойчиво енергийно развитие“; Дирекция
„Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации“; Дирекция
„Природни ресурси, концесии и контрол“, както и от Дирекция “Енергийни проекти и
международно сътрудничество“. Въпреки че министерството няма отделно звено,
отговорно за адаптация към изменение на климата, неговите дейности в тази област се
осъществяват според действащото законодателство.
106.
Експерти от министерството участват в Междуведомствената комисия по
изменение на климата и Междуведомствената работна група за разработване на
Националния план за разпределение. Задачата на тези групи, сформирани през 2000 г.
и 2005 г. съответно, е да координират климатичните мерки в ключови секторни
политики.
Агенция за устойчиво енергийно развитие
107.
Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е изпълнителна
агенция към министъра на енергетиката и отговаря за изпълнението на
държавната политика в областта на енергийната ефективност и използването на
възобновяемите източници и биогорива. В тази си компетенция агенцията допринася
за осъществяването на националната политика за смекчаване на въздействието от
изменението на климата и адаптация.
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)
108.
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е независим
специализиран държавен орган, който отговаря за регулирането на дейностите в
енергийния сектор и услугите за водоснабдяване и канализация68. Регулаторната
дейност на КЕВР в енергийния сектор69 включва:
 Издаване на лицензии за производство на електрическа и/или топлинна енергия,
за пренос на електрическа/топлинна енергия или природен газ, за разпределение
на електрическа енергия или природен газ, за съхранение на природен газ в
съоръжение за съхранение и/или втечняване на природен газ или внасяне,
разтоварване и регазификация на втечнен природен газ в съоръжение за втечнен
природен газ, за търговия с електрическа енергия, за организиране на борсов
пазар на електрическа енергия, за обществена доставка на електрическа енергия
или природен газ, за снабдяване с електрическа енергия или природен газ от
68
69

Закон за енергетиката, Чл. 10
Закон за енергетиката, Чл. 21
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крайни снабдители, за разпределение на тягова електрическа енергия по
разпределителни мрежи на железопътния транспорт, за доставка на електрическа
енергия от доставки от последна инстанция;
Наблюдава прилагането на мерките за изпълнение на задълженията за услуги от
обществен интерес, включително защита на ползвателите и опазване на околната
среда;
По предложение на оператора на преносната мрежа, съответно оператора на
разпределителна мрежа взема решение относно принадлежността на
електропроводите, топлопроводите и газопроводите и прилежащите им уредби
към преносните или разпределителните мрежи и дава задължителни предписания
за изкупуването им и/или за предоставяне на достъп до тях;
Осъществява сътрудничество по въпроси от трансграничен характер с
регулаторните органи на други държави - членки на Европейския съюз, и с
Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСРЕ)70 , сключва
споразумения за сътрудничество с национални регулаторни органи;
Наблюдава степента и ефективността на отваряне на пазара и конкуренцията в
секторите на едро и на дребно, като следи за свързването с енергийните пазари
на други държави - членки на Европейския съюз; и
Извършва контрол за развиването на електрическите и газовите мрежи .

Агенция за ядрено регулиране (АЯР)
109.
АЯР изпълнява своите функции съгласно Закона за безопасно използване на
ядрената енергия. Основната й задача е да гарантира ядрената безопасност и
радиационна защита на страната. Председателят на Агенцията е независим
специализиран орган на изпълнителната власт, който отговаря за регулирането на
безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасното
управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво. АЯР извършва
инспекции, за да оцени ядрената безопасност на ядрените централи, изпълнява стрестестове и участва в дейности по планиране и реагиране при ядрена авария или
радиационна аварийна обстановка.
110.
Поради естеството на своите функции, на АЯР са вменени определени
отговорности и задължения, които се препокриват с предмета на адаптацията към
изменението на климата, въпреки че нейната връзка към тези проблеми не е
изрично определена. След аварията във Фукушима през 2011 г., АЯР възложи на
оператора на АЕЦ „Козлодуй“ да преразгледа готовността за реакция при подобни
извънредни ситуации. Не са открити съществени пропуски, които да изискват спешни
мерки за повишаването на безопасността или ограничаването експлоатацията на
блоковете. Въпреки това са предложени няколко действия за подобряване на защитата
на ядрената централа71, в т.ч. мерки за подобряване на готовността (напр. наличността,
Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСРЕ) е агенция на Европейски съюз, създадена по
силата на Третия енергиен пакет, за да подпомогне изграждането на вътрешния енергиен пазар за електрическа
енергия и природен газ.
71
АЯР, Доклади от стрес-тестове, Първоначален преглед на безопасността на АЕЦ „Козлодуй“ в светлината на
събитията във Фукушима.
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достатъчността и складовите запаси от горива и реагенти, преглед на аварийния план и
набелязване на мерки за подобряване на информираността и готовността на населението
в гр. Козлодуй и околните общини за действия в случай на авария в АЕЦ „Козлодуй“ ),
защита (напр. преоценка на максималното ниво на наводняване на площадката, оценка
на пътищата за евакуация, броя на потопяемите помпи за дрениране, спешни мерки за
почистване и възстановяване на експлоатационната годност на дунавската дига и на
отводните канали в Козлодуйската низина) и мониторинга (напр. подобряване на
координацията при активиране на аварийните планове на АЕЦ „Козлодуй).
Общини
111.
Общините са отговорни за ефективното производство, снабдяване и
използване на енергия на местно ниво (напр. пестене на енергия чрез саниране на
сгради, енергоспестяващо улично осветление). Техните правомощия произтичат от
Закона за енергийна ефективност и им е възложено изготвянето на Общински планове за
енергийна ефективност. Също така общините могат да изготвят собствени стратегии за
адаптация към изменението на климата и планове за действие. До момента 25 български
градове са подписали инициативата Ковенант на кметовете, като само 3 от тях (Бургас,
Димитровград и Смолян) имат ангажименти за адаптация72. През 2016 г., община София
прие своя Стратегия за адаптация към изменението на климата, съдържаща мерки за
адаптация в енергийния сектор.

2.5.2. Общност на заинтересованите страни
Енергийни дружества
112.
Българският енергиен холдинг ЕАД (БЕХ ЕАД) е учреден през 2008 г. с
Решение на Министъра на икономиката и енергетиката. БЕХ е холдингово
дружество, обединяващо група предприятия, основно заети с дейности по производство,
снабдяване и пренос на електрическа енергия, пренос, транзит и съхранение на природен
газ и добив на въглища. Групата на БЕХ заема водеща позиция на пазара на
електроенергия и природен газ в България и, посредством износа на електроенергия, и
на Балканите. БЕХ 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.
113.
През 2015 г. пазарният дял на БЕХ за производство на електрическа енергия
в страната възлиза на 59%, при инсталирана мощност за производство на
електроенергия от 6,3 ГВ и произведени 29,24 ТВч електроенергия. Структурата на
БЕХ е показана в Графика Графика 10. БЕХ притежава 100% от акционерния капитал
на: Мини „Марица Изток“ ЕАД, ТЕЦ „Марица Изток“ 2 ЕАД, АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД,
НЕК ЕАД, ЕСО ЕАД, Българската независима енергийна борса ЕАД /БНЕБ/, „Булгаргаз“
ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Булгартел“ ЕАД.

72

http://www.covenantofmayors.eu/about/about/signatories_en.html?q=Search+for+a+Signatory...&country_search=bg&population=&date_of
_adhesion=&status=&commitments1=1&commitments2=1

---------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------

54

Адаптация към изменението на климата – Секторна оценка за енергетиката
Графика 10. Структура на Българския енергиен холдинг

Източник: Интернет страница на БЕХ http://www.bgenh.com/index.php/en/about-beh/profile

 Добив на въглища
114.
Мини „Марица Изток“ ЕАД е дъщерно дружество на БЕХ ЕАД, което е в
началото на технологичния процес на производството на електрическа и топлинна
енергия от термичните електроцентрали в комплекса Марица Изток. Мините
оперират най-голямото находище за лигнитни въглища в България и снабдяват с въглища
четири термични електроцентрали за електропроизводство и една брикетна фабрика.
През 2014 г. общият добив на въглища от Мини “Марица Изток“ ЕАД възлиза на 32,3
милиона тона73, което представлява 90% от общото производство на въглища,
използвани за производство на електрическа и топлинна енергия, в България.
Въглищните мини в пернишкия и бобовдолския басейн произвеждат основния дял от
кафяви въглища. Мини „Балкан 2000“ ЕАД произвеждат антрацитни въглища.
 Природен газ
115.
Дружествата, които се занимават с местен добив на природен газ, са
Petroceltic и Проучване и добив на нефт и газ АД.
„Булгаргаз“ ЕАД е обществения доставчик на природен газ, чиито задължения са
свързани с покупката и продажбата на природен газ. „Булгартрансгаз“ ЕАД EAD е
комбиниран оператор, чиито функции са свързани с пренос, транзит и съхранение на
73

Министерство на енергетиката, Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България, 2016
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природен газ. Двете дружества се учредяват след правни и структурно промени в
Националната газова компания и понастоящем са дъщерни дружества на БЕХ ЕАД.
Разпределението на газ се осъществява от частни регионални и местни
предприятия. През 2014 г. дъщерните дружества на „Овергаз“ АД държаха основния
пазарен дял от 59,4%, следвани от „Ситигаз България“ с пазарен дял от 16,2%, Black Sea
Technology с 10,7% и други газоразпределителни дружества с общ пазарен дял от 13,7%.
 Нефт и нефтени продукти
116.
Пазарът на нефт и нефтени продукти в страната е напълно либерализиран.
В България се намира най-голямата петролна рафинерия на Балканския полуостров с
мажоритарен акционер Лукойл. Други основни играчи на пазара на търговия с нефт и
нефтени продукти са Лукойл, Петрол, OMV, Shell, Eko, Rompetrol, Нафтекс, Пристаойл,
Opet, Hellenic Petroleum74.
 Електроенергия
117.
Националната електрическа компания ЕАД е дъщерно дружество на БЕХ
ЕАД и е ангажирана както в производството, така и в преноса на електрическа
енергия. Дружеството извърша лицензирани дейности в областта на пренос,
производство на електрическа енергия от водноелектрически централи и помпеноакумулиращи водноелектрически централи, доставчик на електрическа енергия на
потребителите, свързани към преносната мрежа и на крайните снабдители на
електрическа енергия и е страна в дългосрочни договори за закупуване на енергия.
118.
Електроенергийният системен оператор ЕАД е собственик на
електропреносната мрежа. Той отговаря на контрола за електроенергийната система в
Република България, синхронизация на работата на националната електроенергийна
система с електроенергийните системи на другите европейски страни, експлоатацията и
поддръжката на преносната мрежа, организация на пазара на балансираща енергия.
119.
“Българската независима енергийна борса“ (БНЕБ) ЕАД притежава 10годишна лицензия за организиране на борсов пазар на електрическа енергия в
България. БНЕБ ЕАД е регистрирана през януари 2014 г.
Разпределението на електрическа енергия за регулирания пазар се осъществява от
регионални дружества – електроразпределителни предприятия. Това са ЕНЕРГОПРО Мрежи АД (Югоизточна България) и ЧЕЗ Разпределение България АД (Западна
България, EVN България Електроразпределение АД (Югозападна България).
Българска академия на науките
120.
Българската академия на науките (БАН) извършва научноизследователска
дейност в областта на изменението на климата, изследва колебанията, способността
за адаптация на отделните сектори и др. Климатичните промени се наблюдават от
Националния институт за метеорология и хидрология към БАН, като той е главен
изпълнител в научните изследвания и оперативни дейности по метеорология,
агрометеорология и хидрология в България. Институтът си сътрудничи с други сходни
74

Виж73

---------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------

56

Адаптация към изменението на климата – Секторна оценка за енергетиката
организации на регионално, европейско и международно ниво за разработването на
мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата. БАН се подпомага в
своята дейност от държавния бюджет, донори и други източници.
Частен сектор
121.
Най-значимите организации на национално ниво са Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България (КРИБ), представлявана от своята
дирекция за опазване на околната среда и Българската търговско-промишлена
палата за търговия и индустрия (БТПП). Много от асоциациите на
енергопроизводителите и други индустрии са членове на КРИБ, БТПП или и на двете.
Дейността на всички частни браншови организации трябва да е в съответствие със
съществуващата регулаторна рамка, отнасяща се до климатичните промени и
законодателството, свързано с опазването на околната среда. Тези дейностите или се
финансират от самите организации и/или от различни оперативни програми за периода
2014-2020.
НПО
122.
Коалиция за климата - България включва повече от 100 организации и се
представлява от 19 членове. Коалицията се състои от неправителствени организации,
предприятия, физически лица и експерти или активни граждани в областта на смекчаване
или превенция на антропогенните причини за изменението на климата в целия свят. Те
включват WWF Световен фонд за дивата природа, „Грийнпийс“ - България, Сдружение
„Природа назаем“, Института за зелена политика, Районния екологичен център – София,
Екологично сдружение “За Земята“. Коалиция за климата – България е платформа,
даваща възможност на нейните членове да обединят усилията си за обща работа за
застъпничество, образователни, научни дейности и информираност на бизнеса и
широката общественост в разнопосочни области, с цел смекчаване на антропогенните
причини за изменението на климата. В момента в мандата на Коалицията не се акцентира
значително върху адаптацията към изменението на климата.
Международни организации
123.
България не е страна-членка на Международната агенция по енергетика
(МАЕ). МАЕ е автономна международна организация, която работи за осигуряване на
надеждна, достъпна и чиста енергия за своите 29 страни–членки и извън тях. По
отношение на изменението на климата, МАЕ подпомага страните членки в
разработването на енергийна политика, за да могат ефикасно да адресират проблема с
изменението на климата. Това включва намирането и споделянето на най-добрите
практики и за тази цел МАЕ поддържа база данни за климатичните условия за всяка
страна-членка, ефективност и политики по отношение на възобновяемата енергия.
Заплахата, която изменението на климата представлява за енергийните системи, не е нова
област от интерес за МАЕ, а тя е една от съставните елементи на главната мисия на МАЕ,
а именно повишаване енергийната сигурност. За да отговори на това ново
предизвикателство, МАЕ стартира форума Nexus Forum през 2012 г. като платформа за
повишаването на информираността от въздействието на климатичните промени върху
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енергийния сектор и за споделяне на натрупания опит за повишаване устойчивостта на
енергийния сектор75.

Финансови и човешки ресурси в България
124.
Финансирането на мерки, свързани с адаптацията към изменението на
климата, изисква мобилизация на значителни средства. По време на разработването
на Европейската Стратегия за адаптация към изменението на климата, Европейската
комисия е направила някои изчисления. Според тези изчисления, разходите при липсата
на адаптация към изменението на климата, ще достигнат поне 100 милиарда евро
годишно към 2020 г. и ще се увеличат до 250 милиарда към 2050 г.76 По-добрият достъп
до финансиране е ключов фактор за засилване на устойчивостта към изменението на
климата. Необходимо е да се мобилизират средства на всички нива, включително и
частни инвестиции. Що се отнася до публичните финанси, основният наличен източник
са средствата от бюджета на ЕС и националният бюджет.
125.
Кохезионната политика подкрепя финансово развитието на устойчива на
климата инфраструктура през текущия програмен период чрез регионалните
фондове (2014-2020) под Тематична цел 577. Кохезионната политика на ЕС предоставя
финансиране на държавите-членки на ЕС и регионите с цел подпомагане постигането на
стратегическите цели на ЕС и конкретно, подпомагане развитието на регионите, които
изостават по икономически показатели. Европейската комисия набляга на възможността
регионите да използват финансиране за подпомагане на изпълнението на приоритета за
устойчив растеж в Стратегия „Европа 2020“ и преди всичко, допринасянето към
ефективното използване на ресурсите, нисковъглеродна и устойчива на климата
икономика. Сега предложените регламенти за Кохезионната политика на ЕС за периода
2014–2020 поставят по-голямо внимание на предизвикателството, свързано с
изменението на климата, отколкото преди, като знак за признание на значимостта на този
проблем, в един кръг от по-широки цели за стратегическо развитие на ЕС. Държавитечленки и регионите могат да насочват финансиране конкретно за подпомагането прехода
към икономика с ниски нива на въглеродни емисии (Тематична цел 4) и адаптация към
изменението на климата (Тематична цел 5). Предложените регламенти отчитат, че
устойчивото развитие е хоризонтален принцип и също така посочват, че програмите за
финансиране трябва да насърчават адаптацията към изменението на климата,
устойчивостта към бедствия и предотвратяването и управлението на риска.
126.
Общата сума от наличните средства по Тематична цел 5 за България
надхвърлят 66,7 милиона евро78. Целта на приоритетната ос 4 „Превенция и
управление на риска от наводнения и свлачища“ от ОП „Околна среда“ е да се изпълни
тематичната цел 5 от общия регламент: „Насърчаване адаптацията към изменението на
климата, предотвратяване у управление на риска“. Приоритетната ос 4 се съфинансира
75

https://www.iea.org/topics/climatechange/climatechangesubtopics/resilience/

Европейска комисия, Генерална дирекция „Действия по климата“, “Адаптация към изменението на климата”, 2015,
ISBN: 978-92-79-44524-8 DOI: 10.2834/68959
77
Приоритети за 2014-2020 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/priorities
78
Разбивка на наличните средства по тематични цели от държавите-членки за периода 2014-2020 г.
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https://cohesiondata.ec.europa.eu/dataset/Thematic-Objective-5-Climate-change-and-risk-preve/rzpg-9kf2/data
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от Кохезионния фонд с бюджет от 78,5 милиона евро. Мерките, предвидени по
Приоритетна ос 4, целят постигането на устойчивост на бедствия, предотвратяване на
риска за човешкото здраве и околната среда и смекчаване на последствията от
наводнения. Изпълнението на някои мерки по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и
биоразнообразие“ също ще допринесат за адаптацията към изменението на климата.
127.
Ролята на държавния бюджет и на местните бюджети се изразява в това да
съфинансират горе упоменатите европейски и международни източници на
финансиране, както и самостоятелно да финансират мерки. Тъй като мерките за
адаптация към изменението на климата много често се препокриват с мерките за
смекчаване на въздействието от изменението на климата, мерките за устойчива
енергийна и транспортна политика и мерките на политиката, насочена към подобряване
качеството на околната среда, необходимо е да се набележат областите на сходство,
което може да улесни мобилизирането на средства. В момента мерките за смекчаване на
въздействието от изменението на климата се финансират предимно от държавния
бюджет, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда,
Националния доверителен Еко фонд и Фонда научни изследвания. Допълнителният
принос идва по линия на фондовете на ЕС за околната среда, Механизма за съвместно
изпълнение на Протокола от Киото и Схемата за зелени инвестиции и други
международни и двустранни споразумения.
128.
Въпреки че България е страна по Приложение I на РКООНИК, като страна
с икономика в преход, тя няма ангажимент да предоставя финансови средства и да
осъществява трансфер на технологии на развиващи се страни79. По-скоро страната
е получател на финансова и технологична помощ, предимно по линия на механизма за
„Съвместно изпълнение“. Механизмът за „Съвместно изпълнение“ е подходящ начин
България да получи икономическа, техническа и експертна помощ за усилията за
ограничаване на емисиите от ПГ. По отношение на технологичния трансфер, България
няма ангажименти за оказване подкрепа на технологичен трансфер, съгласно чл. 11 от
Протокола от Киото, за държави извън Приложение I на Конвенцията.
129.
Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) финансира развитието,
изграждането и подобряването на инфраструктурни проекти в областта на
транспорта, енергетиката и дигиталния сектор като част от политика на ЕС за
Трансевропейски мрежи (TENs)80. Механизмът за свързване на Европа - Енергетика
подкрепя развитието и изграждането на инфраструктура, необходима за доизграждането
на приоритетните енергийни коридори, които представляват неразделна част от
постигането на енергийните цели на ЕС и доизграждането на вътрешния пазар. За да са
допустими за финансиране по линия на МСЕ, проектите трябва да попаднат в списъка на
Проекти от общ интерес (ПОИ), подбрани от изборни комисии, състоящи се от
Европейската комисия, държавата-членка и национални и европейски регулаторни

Република България: Шести национален доклад по изменение на климата, РКООНИК, София, 2013
Проучване относно интегрирането на климата в програмирането на централно управляваните фондове на ЕС,
CLIMA.A.2/ETU/2014/0020r, Final report, 10 септември 2015
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власти. Одобрените ПОИ в България попадат в областите енергетика и природен газ и
са илюстрирани на интерактивната карта на ПОИ81.
130.
Целите и задачите по изменението на климата вече са успешно интегрирани
в инструмента МСЕ. Все пак това не гарантира, че потенциалът от резултати на МСЕ
за постигане на ползи за изменение на климата ще бъде максимално достигнат или
реализиран. МСЕ предоставя подкрепа само на ПОИ, които преминават през внимателно
оценяване и процедури за подбор според регламента на TEN-E, които включват оценка
на емисиите на ПГ и уязвимостта на въздействието от климатичните промени, въпреки
че няма конкретни изисквания или критерии, които да определят начина, по който трябва
да се извършва оценката на уязвимостта на въздействието на климатичните промени. В
резултат на това приносът към климатичните цели от безвъзмездното финансиране по
линия на МСЕ често се приема, че е факт, благодарение на естеството на самите
проекти. Въпреки това съществуват реални възможности, финансирането по линия на
МСЕ, да се използва за по-нататъшно интегриране на климатичните цели по начин, който
ще подобри постигането на стабилни резултати от инфраструктурните проекти.
131.
В настоящата финансова перспектива бюджетът на ЕС, освен че предоставя
финансиране за адаптация чрез структурните фондове, също така предоставя
подкрепа за програми и проекти за адаптация в рамките на програмите „Хоризонт
2020“ и LIFE. Към 2017 г. 252 проекта са получили финансиране по програмата
„Хоризонт 2020“82. Най-много финансиране са получили проектите за „Сигурна, чиста и
ефективна енергия" - 6 731124 евро, като 34 български организации са ангажирани с
изпълнението на 42 проекта. Пример е Община Бургас, която изпълнява проекта „Sharing
Cities“ заедно с градовете Бордо, Варшава, Лисабон, Лондон и Милано за въвеждането
на интелигентни системи в редица области, като например електрическа мобилност,
интелигентни системи за енергийно управление, интелигентно улично осветление и
енергийна ефективност на сгради.
132.
Мерките за адаптация също получават подкрепа от няколко фонда на ЕС и
международни финансови институции. Те включват Европейската инвестиционна
банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Световната
банка. До момента те са били главно фокусирани върху изпълнението на мерки за
енергийна ефективност и възобновяема енергия в България, като например::
 Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“83
Той е създаден по силата на Закона за енергийна ефективност, по междуправителствено
споразумение между Глобалния екологичен фонд (чрез Световната банка),
Австрийското правителство и Правителството на България. Фондът осъществява своята
дейност, съгласно разпоредбите на Закона за енергийна ефективност, Закона за енергия
от възобновяеми източници и споразуменията с Донорите. Фондът „Енергийна
ефективност и възобновяеми източници“ предлага на българските предприятия,

81

Интерактивна карта на ПОИ: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer/main.html

82

http://horizon2020.mon.bg/bg
http://www.bgeef.com/displaybg.aspx
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общините и индивидуални клиенти следните финансови продукти в сферата на
енергийната ефективност:
o ниско лихвени кредити
o частични кредитни гаранции
o портфeйлни гаранции
 Международен фонд „Козлодуй“ (МФК)
През ноември 1999 г. българското правителство и Европейската комисия подписват
Меморандум за разбирателство, с което българското правителство поема твърд
ангажимент да закрие и изведе от експлоатация блокове 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй“.
Международния фонд „Козлодуй“ (МФК), администриран от Европейската банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР), е създаден за подкрепа на дейностите по извеждането
от експлоатация и намаляване негативните последици от ранното затваряне на
блоковете. Основните приоритети на МФК в неядрения прозорец са: сигурност на
енергийните доставки; рехабилитация и модернизация на производството, преноса и
разпределението на енергия; енергийна ефективност; и околна среда.
Проектите, финансирани от МФК са свързани с: енергийна ефективност на обществени
сгради и улично осветление; рехабилитация на топлопреносните системи;
рехабилитация и разширяване на националната електропреносна мрежа; на мрежите за
разпределение на електрическа енергия и топлоснабдяване; доставка и пренос на
природен газ; мерки, свързани с изпълнението на екологични изисквания; употреба на
възобновяеми енергийни източници и др.


Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП)20092014, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
Министерството на енергетиката е програмния оператор на Програмата BG04
„Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от Финансовия
механизъм на ЕИП 2007-2014. С бюджет от 15 милиона евро се финансират мерки за
енергийна ефективност и ВЕИ в 32 общини в цялата страната, с акцент върху социалнозначими сгради – детски градини, училища, болници, домове за възрастни хора. Част от
средствата се предоставят и на бизнеса - проекти, свързани с биомасата и за НПО –
проекти за обучение. Всички проекти са приключили навреме и много от тях са били
изпълнени успешно.
Министерството на енергетиката отново е програмния оператор и през новия програмен
период 2014-2021, като средствата нарастват повече от два пъти – до 33 милиона евро. В
момента програмата е на етап изпълнение, като първите покани за участие ще бъдат
открити през 2018 г.


84
85

Други източници – оперативни програми; кредитни линии: Програма за
кредитиране на енергийната ефективност в дома (REECL)84 и Кредитна линия за
енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (BEERCLE)85, и
двете предоставени от ЕБВР.

Виж: http://www.reecl.org
Виж: http://beerecl.com
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133.
Друг потенциален източник на финансиране на мерките за адаптация към
изменението на климата са бюджетите на енергийните дружества, частни
инвестиции и заеми. Необходимо е да се мобилизира финансирането на всички нива,
включително и частните инвестиции – корпоративното финансиране от частни и
държавни дружества и заеми от международни финансови институции и търговски
банки. Що се отнася до публичните финансови ресурси, основните налични източници
са държавния бюджет и финансирането от бюджета на ЕС.
134.
По отношение на човешките ресурси установено е, че България не
разполага с достатъчен капацитет за справяне с рисковете, причинени от природни
бедствия и човешка намеса като наводнения, засушавания, горски пожари,
свлачища, ерозия на морския бряг, земетресения и въздействия върху
биоразнообразието86. Много вероятно е да има подобен недостиг на капацитет и в
енергийния сектор. В последния Бюлетин87 на Министерството на енергетиката се
отбелязва, че министерството изпитва недостиг от експерти за изпълнението на
рутинните задължения и задачи. Всяка отделна дирекция подготвя доклад за своите
дейности и представя липсата на административен капацитет като основен проблем. В
доклада също така се отбелязва, че един от основните приоритети следва да бъде
увеличаването на административния потенциал на специализираната администрация.

Секторно участие в международно сътрудничество или обмен на
информация по отношение на (адаптация към) изменението на
климата
135.
Както вече беше споменато в Раздел 2.5, България не е страна-членка на
Международната енергийна агенция (МАЕ). МАЕ усилено разширява своя обхват, за
да вземе предвид и адаптацията към изменението на климата и, въпреки че много от
нейните ресурси са свободно достъпни, страните-членки ще имат разширен достъп до
форуми и платформи за споделяне на информация. През 2012 г. МАЕ стартира форума
Nexus за енергийна и климатична сигурност като платформа за повишаване
информираността за въздействието от климатичните промени върху енергийния сектор
и за споделяне на натрупания опит за повишаване устойчивостта на енергийния сектор.
136.
През 2009 г. Световната метеорологична организация изгради Глобалната
рамка за климатични услуги (ГРКУ)88, за да насочи развитието и приложението на
научно обоснована климатична информация и услуги в подкрепа на вземането на
решения в сектори, уязвими към изменението на климата. ГРКУ предоставя
глобален механизъм за координирани действия за повишаване качеството, количеството
и приложението на климатичните услуги. През 2015 г. енергетиката бе новата
приоритетна тема на ГРКУ наред със здравето, водите, намаляване на риска от бедствия
(НРБ) и хранителна безопасност и земеделие. Стратегията в енергийната област включва

Европейска комисия (2013). Позиция на Комисията относно разработването на споразумение за партньорство и
програми в България за периода 2014-2020 г.
87
Министерство на енергетиката, Доклад за дейността на Министерството на енергетиката за периода януари – април
2017 г.
86

88

http://www.wmo.int/gfcs/
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подобряване на климатичните услуги и предоставяне на отговорните за вземане на
решения лица широк набор от средства и системи за анализиране и управление на риска
при сегашните хидрометеорологични условия, както и за посрещане на климатичните
колебания и изменения в бъдеще.
137.
„Към енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на
климата“ е един от шестте ключови стратегически приоритетни области на
Тройното председателство (Естония, България и Австрия), която ще поеме
председателството на Съвета на ЕС последователно между юли 2017 г. и декември
2018 г. Тази приоритетна област включва89:




Стабилен, устойчив и ефективен Енергиен съюз, който постига енергийна
сигурност чрез регионално сътрудничество, както и чрез диверсификация на
източниците, доставчиците и маршрутите и, като поддържа административната
тежест възможно най-ниска, едновременно с това постига резултати по
законодателните предложения от пакета „Чиста енергия за всички европейци“,
осъществява пазарна интеграция, по-специално, в сектора на възобновяемите
енергийни източници, и допринася за инвестиции за по-добро взаимно свързване
и за сътрудничество в рамките на Енергийната общност.
политика в областта на климата, която постига резултати при изпълнението на
ангажиментите, свързани с Парижкото споразумение и целите на ЕС за 2030 г., с
акцент върху намаляването на емисиите на парникови газове, Европейската схема
за търговия с емисии (ЕСТЕ), секторите извън ЕСТЕ и ЕСТЕ във
въздухоплаването, и отразява принципите на справедливост, солидарност и
разходна ефективност, както е посочено в заключенията на Европейския съвет от
октомври 2014 г. Трите председателства ще насърчат декарбонизацията,
екологосъобразна и здравословна система за мобилност и транспорт.

138.
Предстоящото председателство ще даде възможност на страната да изложи
стратегическите си приоритети в центъра на политическия дневен ред на Съюза.
След Рамковата стратегия за устойчив енергиен съюз90 Европейската комисия представи
на 30 ноември 2016 г. енергиен пакет със законодателните и не-законодателни
предложения „Чиста енергия за всички европейци“. Българското Министерство на
енергетиката е подготвило проект на общите позиции по осем от законодателните
предложения; преговорите по повечето от тези досиета се очаква да продължат по време
на българското председателство. Други включени инициативи са законодателни
предложения за изменение на регламенти и директиви в енергийния сектор91. Все още не
е ясно до каква степен е застъпен въпросът в българските предложения за устойчивостта
към изменението на климата и дали ще е възможно да бъде включено изрично позоваване
на действия за адаптация.

БЕЛЕЖКА от Генералния секретар на Съвета на Европейски съюз 9934/17 от 2 юни 2017, “18-месечна програма на
Съвета (1 юли 2017 - 31 декември 2018)”
90
COM(2015) 80 final “ Рамковата стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по
въпросите на изменението на климата ”
91
Министерство на енергетиката, Доклад за дейността на Министерството на енергетиката за периода януари – април
2017 г.
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Текущи и планирани дейности, свързани с адаптацията към
изменението на климата
139.
Както вече беше споменато по-горе, в момента България не изпълнява каквито и
да било мерки/дейности, които да са изрично насочени към адаптация към изменението
на климата. Въпреки това съществуват редица дейности и инициативи в сектора, основно
насочени към усилия за смекчаване, които имат синергични ефекти с адаптацията.
Национален план „Климат-Енергетика“ 2030 и нова Енергийна стратегия 2050
140.
България спазва ангажиментите си по пакета Климат-Енергетика 2030 на
ЕС. Тази рамка, приета през октомври 2014 г., обединява различни цели на политиките
в областта на климата и енергетиката, сред които: сигурност на енергийните доставки,
конкурентоспособност на икономиките посредством подход, основан на високите
технологии и ефективността на разходи и ресурси, намаляване на емисиите на парникови
газове и други.
141.
За реализацията на тези основни цели, българското правителство
разработва национален план „Климат-Енергетика“ и нова енергийна стратегия. В
Министерството на енергетиката е създадена работна група за изготвяне на стратегията,
която се очаква да е готова следващата година. Предстои документът да бъде подложен
на широка обществена дискусия с всички заинтересовани страни, с цел постигане на
максимален обществен консенсус за предвидените политики и мерки в новата енергийна
стратегия.
142.
България е изправена пред сериозно предизвикателство, свързано с новите
изисквания за нивата на серен диоксид, азотни окиси и живак, обсъждани в
рамката на регулацията за големи горивни инсталации от ЕК 92. Това поставя пред
риск производството на електрическа енергия от наличните местни запаси от лигнитни
въглища. Между 3000 и 5000 мегавата инсталирана мощност е заплашена от затваряне,
тъй като повече от 45% от електрическата енергия в страната се произвежда от
термичните електроцентрали. Тези електроцентрали осигуряват непрекъснатостта на
енергийните доставки и са важен източник на студен резерв и балансираща енергия.
Европейската комисия е потвърдила възможността от индивидуална дерогация от новите
изисквания, но това само ще отложи решаването на проблеми в бъдеще. Ще продължава
да се увеличава натискът от тежестта на нарастващите разходи, свързани с въглеродния
диоксид и инвестициите в екологични проекти в общите разходи за производство на
енергия.
Национален план за инвестиции 2020 (НПИ)
143.
Основната цел в изпълнението на НПИ е инвестиционните проекти да
осигуряват устойчив преход към нисковъгледорна икономика, базирана на
модернизацията на производствените мощности, чисти технологии, реконструкция
и модернизация на инфраструктурата, диверсификация на енергийния микс и
диверисифкация на енергийните източници. Националният план за инвестиции 2013
Министерство на енергетиката, Доклад за дейността на Министерството на енергетиката за периода януари – април
2017 г.
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- 2020 (НПИ) е приет през 2011 г. съгласно изискванията на Чл. 10в (1) и (4) на Директива
2003/87/EО на Европейския парламент и на Съвета за разпределение на квоти на емисии
на парникови газове (CO2) за периода 2013 – 2020. В НПИ са включени всички
оператори, отговарящи на условията за дерогация по Чл. 10в на Директива 2003/87/EО.
144.
Общият брой на операторите, включени в Националния план за инвестиции е 27:
11 регионални топлофикационни дружества; 7 термични електроцентрали; 4 заводски
ТЕЦ; 3 оператори на електропреносни и електроразпределителни мрежи;
„Булгартрансгаз“ ЕАД – оператор на националната газоразпределителна мрежа;
Националната електрическа компания (НЕК) ЕАД – доставчик на електрическа енергия
от последна инстанция.
Диверсификация на енергийните източници
145. България изпълнява редица ПОИ за изграждането и развитието на
газопреносната мрежа, с цел подобряване сигурността и диверсификацията на
доставките на природен газ за Европа93: Междусистемна газова връзка България –
Сърбия (IBS); Междусистемна газова връзка Турция – България (ITB); Междусистемна
газова връзка Гърция - България (IGB); Разширение капацитета на ПГХ „Чирен“;
Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата газопреносна система;
Инфраструктура, позволяваща изграждането на газов хъб „Балкан“ в България;
Тръбопровод от България до Словакия (Проект “Eastring”); Газопровод за увеличаване
на капацитета на междусистемната свързаност на Северния полупръстен на българската
и на румънската газопреносни мрежи (газопреносен коридор България – Румъния –
Унгария – Австрия).
Енергийна ефективност
146.
В България съществува значителен потенциал за изпълнението на мерки за
енергийна ефективност. Необходимостта от повишаване енергийната ефективност в
България е един от основните приоритети на българското правителство. Повишаването
на енергийната ефективност ще допринесе за намаляването на емисиите на въглеродния
диоксид и други парникови газове и по този начин ще спомогне за предотвратяване на
изменението на климата. Министерският съвет е приел следните планове и програми за
изпълнението на целите за енергийна ефективност:
 Национални планове за действие за енергийна ефективност (НПДЕЕ);
 Национален план за сгради с близо до нулево потребление на енергия;
 Национален план за подобряване на енергийните характеристики на
инсталациите за отопление/или охлаждане на сградите на държавната
администрация;
 Национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за
изпълнението на мерки за подобряване на енергийните характеристики на
обществените и частни жилища и търговски сгради.

Делегиран регламент (ЕС) 2016/89 на Комисията от 18 ноември 2015, изменящ Регламент (ЕС) No 347/2013 на
Европейския парламент и на Съвета относно списъка на Съюза на проекти от общ интерес
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147.
България има набелязани национални цели за енергийна ефективност до 31
декември 2020 г. в НПДЕЕ 2014-2020, одобрен от ЕК. Националната индикативна цел за
спестяване на енергия към 2020 г. е 716 хил.тона н.е. (8 325,65 ГВч) икономии на енергия
от крайно енергийно потребление и 1590 хил.тона н.е. (18 488,52 ГВч) за потреблението
на първична енергия, от които 169 хил.тона н.е. (1965,13 ГВч - 11%) от дейностите по
преобразуване, пренос и разпределение на енергия.

Пропуски и пречки
Информираност и комуникация
148.
Като цяло българските енергийни дружества са осведомени за рисковете, но
все още не се предприемат достатъчно ориентирани към бъдещето действия. Макар
и дружествата да имат планове за извънредни ситуации, те не включват повишения риск,
вследствие на по-честите или интензивни екстремни метеорологични събития, в резултат
на изменението на климата. Основната пречка, която не им позволява да предприемат
такива действия, е несигурността и липсата на инструменти за инкорпориране на
рисковете от изменението на климата в процеса на вземане на корпоративни решения.
149.
В България до голяма степен отсъства комуникацията с обществеността за
въздействието от изменението на климата, степента на уязвимост и нуждата от
адаптиране. По отношение на енергийния сектор, ключовата сфера за повишаване
обществената осведоменост и обучение е свързана с управление на потреблението (както
е разгледано по-нататък в Раздел 3.1.8).
Институционален капацитет и човешки ресурси
150.
Правителството трябва да изиграе активна роля в повишаването на
устойчивостта към изменението на климата, но в момента това е затруднено от
ограничения институционален капацитет и човешките ресурси. Едно от основните
заключения в „Анализа и оценка на риска и уязвимостта на секторите на българската
икономика от климатичните промените – Специална част“ е, че адаптационният
капацитет на енергийния сектор е недостатъчен (индекс от 3), т.е. няма създадени
условия за справяне с проблема. Ролята на правителството включва създаване на
благоприятна среда, която да улесни дейностите по повишаването на устойчивост, да
разработи политики за насърчаване и подпомагане; както и да даде пример чрез
интегрирането на бъдещите опасения за климата в текущите планове за управление на
публични активи и предприятия.94 Осигуряването на подходящи рамки/структури
предполага, че бизнесът ще може да работи в благоприятни и улеснени условия.
Дейностите на правителството и на бизнеса за повишаване на устойчивостта към
изменението на климата могат да се улеснят посредством достъп до информация (напр.
метеорологични данни, резултати от изследвания и климатични услуги), участие и
сътрудничество на заинтересованите страни, ясни институционални връзки и
координация между различните нива и сфери на влияние на правителството и на
публично-частни партньорства.

94

МЕА, Как да направим енергийния сектор по-устойчив на изменението на климата, 2015
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Политики, планиране и законодателство
151.
Важна първа крачка към пристъпване към действия за адаптация е
интегрирането на съображенията по отношение на адаптацията към изменението
на климата. За да може адаптацията към изменението на климата да е устойчива и
широко приложима, тя трябва да бъде транспонирана в секторните и междусекторните
политики и законодателство. Повечето мерки за адаптация към изменението на климата
в България са тясно свързани или пряко се припокриват със съществуващите стратегии,
политики и програми (напр. Енергийната стратегия, Националната стратегия за
енергийна ефективност, Стратегия за национална сигурност, Стратегия за намаляване на
риска от бедствия и др.). Това сходство трябва да бъде използвано и разширено, така че
да обхване и конкретното позоваване на адаптацията към изменението на климата.
Достъп до специфична за сектора информация
152.
Климатичната информация включва събиране и проследяване на
статистически метеорологични и климатични данни, разработване на сценарии за
бъдещи регионални и местни климатични модели и предоставяне на данните и
информацията на заинтересованите страни95. Правителствата трябва да подпомагат
изготвянето и разпространението на информация, свързана с климата.
153. Понастоящем българските енергийни дружества не използват широко
климатичните данни в своите оперативни планове и при управлението на риска.
Понякога предприятията трудно намират и прилагат информация за изменението на
климата в своите дейности (напр. по какъв начин повишаването на температурите ще
повлияе на производствения им капацитет; до каква степен горещите климатични вълни
влияят на снабдяването с и цената на електрическата енергия и др.)
154.
Липсва леснодостъпна, научна, достоверна, специфична за сектора
информация за изменението на климата96. Няма достатъчно подробни данни, налични
за предприятията, за да могат адекватно да разберат въздействието на изменението на
климата на оперативно ниво или на ниво съоръжение, където най-често се вземат
решенията за укрепване на системите или изграждане на алтернативни съоръжения.
Въпреки че доста от данните от климатичните симулации са обществено достояние, те
са огромни по обем, сложни по своята същност и лесно могат да бъдат погрешно
интерпретирани от човек, който не е специалист в областта. Доставчиците на
климатични услуги могат да улеснят достъпа, обработването и интерпретацията на
данните и да предоставят персонализирани данни, обучение или софтуер. Предприятията
трябва да намерят начин да свържат наличната информация от климатичните модели с
въпросите от конкретен интерес за дадената фирма. Необходими са инструменти за
отсяване на информацията за изменението на климата, за да се адресират конкретни
променливи (напр. продължителността на екстремните горещини, оттока от по-обилни
от средните валежи) на определени места, като се покриват по-кратки периоди от време

МЕА, Как да направим енергийния сектор по-устойчив на изменението на климата, 2015
Център за решения за климата и енергетиката, Да устоим на бурята: изграждане на устойчивост на бизнеса към
климатичните промени, юли 2013
95
96
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от интерес за компаниите. Предоставянето на подобна информация ще повлияе на
начина, по който компаниите възприемат и приоритизират рисковете.
155.
Освен това за много български енергийни компании специфичните
климатични данни са твърде скъпоструващи. Този факт, в комбинация с присъщото
несигурно естество на тези данни, насочва техните усилия към действия за управление
на по-неотложни краткосрочни и дългосрочни рискове за предприятието, намаляване на
разходите и предоставяне на по-висока стойност на потребителите.
Несигурност на климатичните данни
156.
Лицата, отговорни за вземането на решения по целия свят са изправени
пред предизвикателството да се справят с несигурността на предвижданията за
глобалните и регионалните изменения на климата97. Въпреки че огромното
мнозинство от учени в областта на изменението на климата предвиждат съществени
глобални изменения през следващите десетилетия – повишаване на температурите, поголяма честота/интензитет на бурите, по-чести засушавания, покачване на морското
равнище, остава на дневен ред несигурността по отношение на степента, времето на
възникване и географското разположение на тези въздействия. Там където има налична
информация за въздействията, диапазонът на несигурност на възникването на дадено
събитие много често е прекалено широк, за да бъде използван от заинтересованите
страни в енергийния сектор в конкретните процеси по планиране. Още повече, че
естеството и значимостта на рисковете се променят за всеки район/обект и това
усложнява задачата на предприятията за изграждане на дългосрочна представа за поширок кръг от възможни рискове и действия за реагиране.
Финансови ресурси
157.
Липсата на достатъчно финансови ресурси е съществена пречка за
адаптацията към изменението на климата. В момента България е зависима от
европейското финансиране, особено за големите инфраструктурни проекти.
Подобряването на инфраструктурата изисква значителни разходи. Дори и когато
мерките за адаптация могат да бъдат въведени заедно с дейностите по рутинната
поддръжка, вероятно за по-високите стандарти ще се изискват по-скъпи материали,
подлежащи на по-строго изпитване.98 Може да се окаже трудно разходите на
инвеститорите да съвпаднат с ползите от по-устойчивата инфраструктура, които ще се
усетят в цялата страна.
158.
Инвестициите на предприятията в устойчивостта на сградите трябва да се
съревновават с други цели и ресурси, много от които са по-неотложни и осезаеми.
Много често краткосрочните разходи и паричните потоци се считат за по-важни,
отколкото ползите, които е възможно да не бъдат усетени на по-късен етап.
Предприятията, особено малките, разполагат с ограничен капитал и инвестирането в
дълготрайни материални активи, като например съоръжения и оборудване, изисква
97

Working Group, I Contribution to The IPCC Fifth Assessment Report Climate Change 2013: The Physical Science Basis.,
TS.6.4 Key Uncertainties in Projections of Global and Regional Climate Change, p.115
98
The Royal Academy of Engineering, Infrastructure, Engineering and Climate Change Adaptation – ensuring services in an
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високи първоначални разходи, като съществуват и финансови пречки. Освен това
енергийните дружества, които са най-големият емитент на парникови газове в страната,
са изправени пред повишаването на разходите за дейности по смекчаване на
въздействието от изменението на климата по силата на Схемата за търговия с емисии и
Схемата за задълженията за енергийна ефективност.
159.
Въздействията от изменението на климата може да се окажат
скъпоструващи, но съществуват редица опции за адаптация, които могат да бъдат
изпълнени по време на различните етапи от изпълнението на проекта99. Тези мерки
могат да бъдат разделени най-общо на инженерни и неинженерни мерки:


Инженерните мерки включват по-устойчиво проектиране като цяло;
децентрализирани производствени системи за разпределение на риска;
компоненти със сертификат за устойчивост на влага, сол и/или температура;
системи за въздушно охлаждане или водно охлаждане с нисък разход на вода;
дублиране на системите за контрол; повишаване на ефективността на доставките
и на крайното потребление; и редица специфични технологични мерки за
адаптация.



Неинженерните мерки включват по-строги процедури за експлоатация и
поддръжка; презониране на територии, за да се насочат бъдещите инвестиции в
локации, които са по-малко уязвими; децентрализирано местно планиране;
интегриране на планирането на мерките за адаптация и смекчаване; интегриране
на планирането на мерките по изменението на климата и управлението на
бедствия; подобряване на прогнозите за производство и потребление при
климатични изменения; интегриране на мерките за планиране в енергийния
сектор с тези във водоснабдяването и други сектори; и подобряване на местните
модели, използвани за прогнозиране на бури и наводнения.

160.
При много обстоятелства цената на бездействието може да се окаже далеч
по-висока, отколкото добре планираните и изпълнени мерки за повишаване на
устойчивостта на енергийния сектор към изменението на климата. Ако не се обърне
достатъчно внимание на тези въздействия, може да се стигне до увеличаване на
дългосрочните разходи за енергийни инвестиции, вероятността те да не доведат до
желаните ползи и възможен евентуален провал при климатичен стрес. Може би е
уместно да се насърчават безрискови или ниско-рискови мерки за адаптация, чрез които
да се постигнат ползи за развитие на ниска цена, без значение естеството и значимостта
на климатичните промени (напр. там където има висока несигурност относно
климатичното изменение и където не могат лесно да бъдат оправдани големи
капиталовложения в устойчивост към изменението на климата).

99
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3. Мерки за адаптация
Идентифицирани мерки за адаптация
161. Съществува комплекс от мерки за адаптация, които биха могли да увеличат
устойчивостта на българския енергиен сектор към изменението на климата.
Дейностите, които са в центъра на вниманието на тази глава от доклада, са свързани с
конкретното адресиране на близки и дългосрочни климатични рискове с висока
значимост, вече разгледани в Глава 1. Имайки предвид, че българският енергиен сектор
вече се сблъсква с предизвикателства, породени от изменението на климата, и при
съществуването на несигурност за климатичните промени в бъдеще, бяха избрани
именно тези дейности, защото те ще подпомогнат повишаването на устойчивостта на
енергийния сектор сега, както и в бъдеще. Осемте идентифицирани дейности за
адаптация на енергийния сектор са следните:
1. Интегриране на съображенията за изменението на климата в секторните
енергийни политики и планове;
2. Преглед на оперативните планове и плановете за действие при извънредни
ситуации при производството на електроенергия (термични и ядрени
електроцентрали, въгледобив, хидроенергетика);
3. Внедряване на устойчиво към изменението на климата проектиране и
строителство при обновяването на инфраструктурата за пренос и разпределение;
4. Внедряване на устойчиво към изменението на климата проектиране и
строителство при изграждането на нов блок в АЕЦ „Козлодуй“;
5. Диверсификация на доставките, включително и чрез микрогенерации,
използващи ВЕИ и системи за централно отопление, с цел повишаване на общата
устойчивост на енергийната система;
6. Повишаване на енергийната ефективност в обществени и частни сгради, за да се
осигури поддържането на съществуващия енергиен баланс;
7. Осигуряванве на секторнoориентирана информация, получена от мониторинга,
прогнозите и метеорологичните данни, за нуждите на енергийния сектор; и
8. Изграждане на институционален капацитет и информационни мрежи.
Всяка една от тях е подробно разгледана по-долу.

3.1.1. Интегриране на съображенията за изменението на климата в
секторните енергийни политики и планове
162.
България е постигнала сериозен напредък в интегрирането на адаптацията
към изменението на климата в националните си планове; сега трябва да се обърне
повече внимание на разработването на специфични секторни политики и планове.
Настоящата енергийна политика, планираните и действащите стратегии и планове за
действие, ще окажат благотворно влияние върху българската икономика и ще спомогнат
за адресирането на енергийните нужди на населението в бъдеще. В съответствие с
европейската енергийна политика, „Енергийната стратегия на Република България до
2020 г.” признава важността от превъзмогването на негативното въздействие от
изменението на климата. Понастоящем липсват подробности за това как това ще бъде
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постигнато. По време на консултации със заинтересованите страни от енергийния сектор
беше отбелязано, че конкретните мерки, идентифицирани благодарение на
разработването на настоящата Секторна оценка, могат да бъдат включени в новия План
за действие Климат-Енергетика [в процес на изработване].
163.
За да бъде адаптацията към изменението на климата устойчива и
широкоприложима, тя трябва да стане част от секторните и междусекторните
политики и законодателство. Повечето от мерките за адаптация към изменението на
климата са тясно свързани или се препокриват директно със съществуващите стратегии,
политики и програми (напр. Енергийната стратегия, Националната стратегия за
енергийна ефективност, Стратегия за национална сигурност, Стратегия за намаляване на
риска от бедствия и др.).
164.
Секторните политики и планове следва да акцентират върху това,
енергийната инфраструктура да се изгражда, планира, проектира и поддържа по
начин, който осигурява нейната устойчивост на климатичните промени,
включително и устойчивост на по-интензивни екстремни метеорологични събития.
Решенията, които ще бъдат взети от собствениците и операторите в енергийния сектор,
регулаторните органи и правителството през следващите няколко години, трябва да се
основават на пълна информираност и разбирането на климатичните рискове. Ако това не
е направено, то тогава страната може да се окаже заложник на инфраструктурни посоки
на развитие, които не биха могли да предоставят адекватна защита от климатичните
въздействия в бъдеще и могат да се окажат решаващи за икономиката. Могат да се
извлекат икономически ползи от адаптирането на инфраструктурата към изменението на
климата, стига решенията да бъдат взети в подходящия момент. Сегашните решения и
инвестиционни планове, които се обсъждат за българския енергиен сектор, включват
пускане в експлоатация на допълнителни конвенционални производствени мощности
към 2024 г., в т.ч. АЕЦ „Козлодуй“, ГПЕЦ „Хасково“ и хидроенергийни съоръжения на
каскадата „Горна Арда“, заедно с допълнителни мощности от ВЕИ и развитие на
преносната и разпределителната мрежа (подробно описани в Глава 1). За да се гарантира,
че тези обекти ще функционират ефективно през целия им планиран жизнен цикъл, ще
бъде от критична важност съображенията за изменението на климата да бъдат
интегрирани в проектирането и експлоатацията им. В текстовото поле по-долу е
представен пример от чужд опит за стабилни секторно-ориентирани планове,
включващи инвестиции за повишаване устойчивостта на критичната инфраструктура
към изменението на климата, с акцент върху „Секторните плановете за сигурността и
устойчивостта“ във Великобритания.
165.
МАЕ е идентифицирала редица примери за възникващи и препоръчителни
политики, които биха могли да се вземат под внимание100:
 Стандарти за проектиране и безопасност – нужни са нови/актуализирани
стандарти за проектиране и безопасност за устойчивостта на оборудването и
инфраструктурата на бъдещи екстремни метеорологични събития.
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Разрешителни, определяне на площадки и зониране – местоположението на
енергийните обекти може да предопредели степента на тяхната уязвимост към
настоящи и бъдещи климатични въздействия. Правителствата могат да използват
зониране, с установени критерии за уязвимост, въз основа на климатичните
прогнози при разработването на планове за развитието на инфраструктурата и
предоставянето на разрешителни за строеж. Правителствата могат да прилагат
процеса на издаване на отделно разрешително при проекти за изграждане на нова
инфраструктура и да поискат оценка на климатичните уязвимости и да изискват
корекции, ако е необходимо, за да бъде планираната инфраструктура устойчива
на очакваните въздействия от климатичните промени.
Стандарти за ефективност – По-строгите стандарти за водна и енергийна
ефективност ще намалят излагането на въздействията от климатичните промени,
включително сривове с разполагаемостта на водните ресурси и енергия, както и
промените в температурата на водата. Мерките, свързани с управлението на
потреблението, като стандарти за технически резултати, интелигентни
измервателни устройства, информационни кампании, могат да бъдат прилагани
за ползвателите на водни ресурси и енергия.
Иновации/научноизследователска дейност (НИД) – Необходима е държавна
подкрепа за ускоряване иновациите в устойчиви енергийни системи.
Технологичните иновации за внедряването на енергийна ефективност,
интелигентни мрежи и възобновяеми източници биха могли да подпомогнат
постигането, както на целите за смекчаване, така и за адаптация.

166.
За да бъде интегрирането ефикасно, вземането на решение трябва да е въз
основа на най-добрите налични знания. То трябва да включва климатични данни,
информация за въздействията за различните райони и компоненти на енергийната
система, включително доставка и потребление, както и потенциални варианти за
адаптация. Област от ключово значение, която се нуждае от подобряване на нивото на
знание, е бъдещия енергиен баланс, особено енергийното потребление, в светлината на
климатичните сценарии за бъдещето. Лицата, които правят плановете и вземат
решенията за енергийния сектор, вероятно използват определен модел за бъдещото
развитие, но бъдещето се променя. Например допълнителното търсене на енергия за
охлаждане, поради покачващите се температури на въздуха, ще има съществено
отражение върху енергийното потребление. Енергийният сектор има опит с
управлението на значителни изменения в основния товар, например студената зима
2016/2017 постави пред редица изпитания енергийния сектор. За да бъдат предотвратени
реактивните действия, важно е да се заеме един по-обмислен и проактивен подход за
оценка на въздействията от климатичните колебания и изменението на
енергопотреблението. Заинтересованите страни заявиха, че за да се анализира работата
на сектора в бъдеще, са необходими данни от предишния 10-годишен период. Не е ясно
дали такива данни са леснодостъпни в момента.
167.
Може да се наложи преразглеждане и приспособяване на традиционните
подходи за планиране, които използват данни за отминали периоди, за да могат да
отговорят на очакваните климатични тенденции. Променящите се климатични
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условия, които се отклоняват от историческите климатични диапазони, може
допълнително да изложат на опасност проектната цялост, експлоатацията и
управлението на инженерните системи101. Важно е да се вземат всички отговорни мерки
за осигуряване тези системи точно да предвиждат въздействието от променящите се
климатични условия. Има случаи, при които променящите се климатични условия водят
до въздействия, които представляват неотчетени рискове. Необходимо е да се прегледат
и въведат промени в използването на данните от отминали периоди като основа за
бъдещи енергийни инвестиции (напр. да се въведе претегляне, което отразява
последните климатични тенденции и да се преизчисли животът на инвестициите, когато
енергийните ресурси са засегнати от климатични промени). Стандартите за проектиране,
използвани в професионалната практика, трябва да бъдат прегледани от експерти, за да
се гарантира, че тези стандарти разумно представляват настоящите и очакваните
климатични промени, на които ще бъдат изложени инженерните системи по време на
пълноценния им жизнен цикъл.
168.
Необходимо е да бъде включен широк кръг от заинтересовани лица в
усилията за интегриране на мерките за адаптация. Те трябва да включват
националните власти – министерствата, секторните органи и субнационалните равнища
на управление. Ангажирането на заинтересованите страни помага за постигането на
гаранция, че политиките се базират на практически познания и опит „от широк кръг
специалисти”. Министерството на околната среда и водите отговаря за стратегическото
планиране на устойчивостта към изменението на климата на национално ниво и вече е
започнало да разглежда този проблем. Обаче на оперативно ниво заинтересованите
страни от енергийния сектор споделят, че за този проблем са отделени много малко
внимание и действия. Съществуват единични примери за предприети действия, като
взимането под внимание факторът по-малкия брой отоплителни денградуси (ОтДГ) през
зимния сезон при изготвянето на производствените планове от Асоциацията на
топлофикационните дружества, и дейностите по смяната на част от надземната
електропреносна и разпределителна мрежа с подземни кабели от регионалното
електроразпределително дружество (EVN). Въпреки това сред заинтересованите страни
има единомислие за това, че всяка отделна организация се ръководи в общи линии от
собствените си приоритети и съществува ограничен междусекторен поглед и
сътрудничество.
Да се учим от най-добрия чужд опит: „Секторни планове за сигурност и устойчивост“ във
Великобритания
В „Секторни плановете за сигурност и устойчивост“ се посочва устойчивостта на важните
инфраструктурни обекти във Великобритания на съответните рискове, идентифицирани в
Националната оценка на риска. Те се изготвят ежегодно и включват програма от мерки за повишаване
на устойчивостта, там където е нужно, в т.ч. намаляване на уязвимостта към метеорологични и, свързани
с климата, фактори. Класифицират се индивидуалните планове, а правителството изготвя резюме,
озаглавено „Секторен план за устойчивост на критичната инфраструктура“. Планът за 2010 г. акцентира
върху устойчивостта на критичната инфраструктура в Обединеното Кралство на наводнения. Планът за
2011 г. разширява обхвата и включва оценка за други природни бедствия и/или обекти с не толкова
критична важност. Планът за 2012 г. разширява обхвата и включва оценка на устойчивостта на рискове
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(заплахи и бедствия) на най-важните инфраструктурни обекти в различните сектори. През 2016 г. един
от ключовите приоритети е продължаване на оценката на риска от наводнения за енергийните обекти и
програми за повишаване на защитата от наводнения.
(Виж https://www.gov.uk/government/publications/sector-security-resilience-plan-2016)

3.1.2. Преглед на оперативните планове и плановете за действие при
извънредни ситуации при производството на електроенергия
Термични и атомни електроцентрали
169. В средносрочен план производството на електрическа енергия от термични
електроцентрали се очаква да бъде основният доставчик и като такъв,
осигуряването на оптимална работа е от критично значение за поддържането на
сегашния баланс на снабдяване и потребление. Въпреки бързия растеж на
възобновяемата енергия, производството на електрическа енергия от термични
електроцентрали (както ТЕЦ, така и АЕЦ) се очаква да е около 80% от
електропроизводството в България към 2024 г.102 Това подчертава важността на ТЕЦ и
АЕЦ за цялостното функциониране на енергийната система.
Вече се усеща
въздействието на климатичните колебанията на базовия товар върху баланса на
доставката и потреблението (напр. студената зима на 2016/2017). В допълнение на попроактивното планиране и моделиране на енергийния баланс в бъдеще, взимайки под
внимание климатичните сценарии (вече разгледани в Раздел 3.1.1), трябва да се направи
преглед на плановете за действие при извънредни ситуации, за да може да се отговори
на пиковото потребление, причинено от климатичната променливост (напр. периоди на
застудяване, през които се изисква допълнителна енергия за отопление или горещи
периоди, през които нараства нуждата от охлаждане на помещенията).
170.
Имайки предвид способността на електроцентралите да бъдат спирани,
когато температурата на входящата вода е висока или нивата на язовира/реката е
под определения праг, трябва да се преразгледат плановете за действие в
извънредни ситуации и да се повишат усилията за наблюдение. Определянето на
ТЕЦ и АЕЦ като „национална критична инфраструктура“ по отношение на националната
сигурност означава, че се отделят средства за текущ мониторинг и контрол на
експлоатационните им параметри. Вероятно всички електроцентрали имат планове за
действие при извънредни ситуации при ограничено водовземане, но към момента не са
анализирани, следователно не бе възможно да се оцени тяхната устойчивост на
климатични промени в бъдеще. Заинтересованите страни дадоха за пример проекта за
евентуално ново ядрено съоръжение (АЕЦ „Белене“), където повишените температури
на водата в р. Дунав като са повдигнати като потенциален проблем. В крайна сметка,
това е определено като недостатък за новата АЕЦ. По отношение на събирането на данни,
Националната електрическа компания отговаря за наблюдението на нивата на язовирите,
температурата на водите и състоянието на екосистемите и особено за инвазивните видове
и растителност. През последните години повишаването на температурите доведе до
значителна еутрофикация и растеж на водорасли в охлаждащите резервоари, използвани
Електроенергиен системен оператор (2015). План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за
периода 2015-2024, София, 2015
102

---------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------

74

Адаптация към изменението на климата – Секторна оценка за енергетиката
от трите най-големи ТЕЦ в България (Розов кладенец и Овчарица). Това създава редица
предизвикателства за експлоатацията на ТЕЦ, както вече бе разгледано в Глава 1.
Изготвянето на дългосрочна база данни за промените в околната среда с течение на
времето ще спомогне за по-доброто разбиране на естеството на проблема и ще обоснове
необходимостта от интервенция (напр. предприемане на оздравителни мерки за
отстраняване на водораслите и други инвазивни видове).
171.
Може да възникне необходимостта от физически промени на ТЕЦ и АЕЦ за
намаляване на използването на водата, с оглед все по-оскъдните водни ресурси.
Предполага се, че съществуващите водохващащи системи са били проектирани на базата
на метеорологичните условия от предходни периоди и че тези базови стойности не са
вече актуални, което води до необходимостта да се подобрят техническите
характеристики на ТЕЦ и АЕЦ по отношение на водоизвличането и потреблението на
вода. Това може да се постигне чрез рециклиране и повторно използване на
технологичната вода, промяна в производствените процеси за използване на технологии
с ниска консумация на вода и намаляване на течовете. В световен мащаб енергийният
сектор все повече започва да прилага усъвършенствани и скъпи процеси за пречистване
на място, като например въздушно охлаждане (сухо), обезсоляване и обратна осмоза,
като е описано подробно в текстовите полета за примерите на EDF и Eskom.
Използването на енергия и натрупването на солна луга са основните екологични
недостатъци на обезсоляването, но тази техника би могла да бъде предпочетена пред
продължаващото изчерпване на сладководните запаси103. Едновременно с това
съществува потенциал за по-голямото използване на алтернативни водни източници и
по-специално поради факта, че обикновено не се налага водата, която се използва за
охлаждането (и за котлите), да е с високо качество104. Тези алтернативни източници биха
попаднали по-малко под въздействието на засушаванията, отколкото сладководните
източници с по-високо качество на водите.
Да се учим от най-добрия чужд опит: Адаптиране на ядрените електроцентрали на EDF да
издържат на по-високите температури и горещите климатични вълни (Франция)
В отговор на националния план за адаптация към изменението на климата на Франция 2011-2015,
Групата на EDF изготви стратегия за адаптация към изменението на климата за Франция, където са
концентрирани повечето ядрени електроцентрали и разпределителни мрежи на групата, която е приета
през юни 2010 г. Стратегията обхваща настоящи и бъдещи промишлени съоръжения, потребителски
заявки, оптимизация на производството/потреблението и НИД.
Във Франция EDF координира дейностите по Мярка 3.3 от националния план за адаптация към
изменението на климата: „подобряване работата на енергийния сектор по отношение на водоулавянето
и потреблението на водни ресурси от съществуващи и бъдещи централи“.
Стратегията за адаптация към изменението на климата се позовава на четири основни плана за действие:
 оценка на въздействията от климатичните промени на съоръженията и дейностите;
 адаптиране на въпросните съоръжения, за да са по-малко уязвими на екстремните
метеорологични събития;
 да се вземат под внимание климатичните условия в бъдеще при проектирането на нови
съоръжения; и
 повишаване на устойчивостта към по-трудно предсказуемите промени и екстремни събития.

103
104

European Environment Agency (EEA) (2009). Water resources across Europe – confronting water scarcity and drought.
European Environment Agency (EEA) (2009). Water resources across Europe – confronting water scarcity and drought.
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Ядрените електроцентрали на EDF са проектирани да издържат на външен климатичен стрес. Планират
се основните ремонтни дейности да бъдат извършени до 2019 г. в електроцентрали с въздушно
охлаждане (сухи), възлизащи на близо 400 милион евро, за да се повиши тяхната ефективност в
горещите дни, в т.ч.:
 системи за мониторинг на термичните показатели на всички електроцентрали;
 реконструкция на 15 охлаждащи кули с естествена водоизместимост, за да бъдат пригодени да
издържат на по-високи температури; и
 текущо обновяване на пунктовете за наблюдение на околната среда, за да се следят постоянно
химичните и физическите качества на водите.
(Виж: http://rapport-dd-2013.edf.com/en/preparing-to-adapt-to-climate-change)

Да се учим от най-добрия чужд опит: Мерки за пестене на вода в ТЕЦ на въглища на ESKOM
(Южна Африка)
През последните две десетилетия Eskom въвежда редица иновативни технологии и подходи за пестене
на вода. Те включват въздушноо охлаждане (сухо), обезсоляване на замърсената вода от мините, за да
бъде използвана от електроцентралите и технически подобрения на режимите на пречистване, за да се
максимализира ползотворното използване на водните ресурси. По този начин Eskom спестява повече от
двеста милиона литра вода на ден.
Технология за въздухоохлаждане
Eskom въвежда технологията за въздушно охлаждане в своите електрически централи, там където е
приложимо. Тъй като тази технология не разчита на охлаждане на основните системи чрез изпаряване,
общата употребата на водни ресурси от такава централа е около 15 пъти по-малка от конвенционалните
електрически централи с водно охлаждане. Обаче това се компенсира от факта, че тези електрически
централи са сравнително по-малко ефективни, отколкото електрически централи с водно охлаждане и
са необходими повече капиталови и оперативни разходи за този вид технология.
Електроцентралата Матимба в провинция Лимпопо е най-голямата електроцентрала в света с директно
въздушно охлаждане с инсталирана мощност над 4000 MW. Използва технологията за охлаждане със
затворен цикъл, която намалява употребата на вода до около 0,1 литър на кВч електричество, в
сравнение с 1,9 литра средно при електрическите централи с водно охлаждане. Изборът на този вид
технология за Матимба е повлиян до голяма степен от недостига на вода в района.
Електроцентралата Кендал в провинция Мпумаланга е най-голямата електроцентрала в света с
индиректно въздушно охлаждане с инсталирана мощност над 4100 MW. Тази технология охлажда
водата посредством индиректен въздушен контакт в охладителна кула и в този процес на практика няма
загуба на вода при трансфера на топлинни отпадъци. Употребата на вода на електроцентралата е около
0,08 литра на кВч електричество. Преходът към този вид технология води до изчислено комбинирано
пестене на повече от 70 милиона m3 на година.
Обезсоляване
Там където инженерният проект на електрическите централи с водоохлаждане позволява, Eskom
въвежда политика за нулево заустяване на отпадъчни води (ZLED), при която водата минава през
система от каскади с качество на ползване от добро до лошо, докато не се уловят всички замърсители
от сгуроотвали. Ефективното използване на този способ кара компанията да изгради съоръжения за
обезсоляване в Летабо и Тутука. Тези процеси на пречистване позволяват да компанията да използва
повторно замърсената вода от каменовъглените мини в електроцентралите. Това спомага за
предотвратяването на негативните въздействия на околната среда както на повърхностните водни
обекти, така и на подземните води.
(Виж: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130123162956/http:/www.defra.gov.uk/abstractionreform/files/Eskom-case-study.pdf и
http://www.eskom.co.za/OurCompany/SustainableDevelopment/ClimateChangeCOP17/Documents/WaterMa
nagement.pdf)
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Въгледобивна инфраструктура
172.
Трябва да се преразгледат практиките в минното дело, използвани от
българските въгледобивни мини, за да се намали уязвимостта им към щети,
свързани с наводнения, включително замърсяване на околната среда и
потенциален срив по веригата за доставка към термичните електрически централи.
Ако минната инфраструктура не е в състояние да ограничи разливите от мините в
околната среда по време на интензивни валежи и наводнения, то тогава операторите на
мините ще бъдат изправени пред опасността от съдебни спорове, в допълнение на
потенциалната вреда за човешкото здраве и околната среда. Съоръженията трябва да се
проектират или модифицират в съответствие с новите параметри в резултат на
климатичните промени, както е посочено в текстовото поле по-долу за примера в Южна
Африка. Трябва също да се разработят планове за действие при извънредни ситуации за
веригата за доставки, особено за електроцентралите, които разчитат на доставката на
местни въглища, така, че да гарантират, че няма да има прекъсване на
електропроизводството. В момента не е възможно да се оцени дали практиките в
минното дело и плановете за действие при извънредни ситуации вземат под внимание
потенциални метеорологични въздействия и такива, свързани с изменението на климата.
Да се учим от най-добрия чужд опит: Отговорът на Anglo American Platinum на риска от
наводнения в мина Аманделбулт (Южна Африка)
Мината Аманделбулт е въвела системи за контрол на навлизането на вода, вследствие на бури, за да
сведе до минимум смесването на чистата със замърсената вода, така че дори и при интензивен отток,
рискът от наводнение да е сведен до минимум. Номиналното увеличение на височината на язовирната
стена/дигата (500 mm) води до двойно увеличение на придошлите потоци, които ще бъдат задържани в
съществуващите канали в бъдеще.
(Виж: http://www.srk.co.uk/en/newsletter/mine-water-management/changing-climate-affects-mine-planningsouth-africa)

Водноелектрически централи
173.
Експлоатацията и характеристиките на ВЕЦ трябва да бъдат оценени в
светлината на потенциалните условия на речните оттоци в бъдеще. Възможно е,
стъпвайки на хидроложки и метеорологични данни, съществуващата водноелектрическа
инфраструктура да бъде експлоатирана по различен начин, за да се повиши нейната
климатична устойчивост и безопасност, както е обяснено в примерите от Таджикистан и
Австралия по-долу. Например една възможност, използвана от ВЕЦ Кайраккум в
Таджикистан, е промяната на експлоатационната крива за постигане на максимален
напор и минимален разлив, чрез удължаването на периода на максимално водно ниво от
юни до октомври.
174.
Също така съществува голям кръг от технически мерки, които могат да
бъдат изпълнени за намаляване на климатичните рискове. Те включват инвестиции
в подобрени/ефективни турбини, ротори и генератори, проектирани така, че да се
справят с прогнозните водни оттоци в бъдеще; контролиране и затваряне на клапаните
за намаляване на загубата на вода; преливници за справяне с по-високия екстремен отток;
и системи за ранно предупреждение при свлачища. Тези мерки са приложими за
съществуващите обекти, както и за планираните обекти, особено като се вземе под
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внимание сегашната тенденция за увеличаване на мощността на малките
водноелектрически централи105 и трайното внимание на правителството върху
оптималното използване на хидроенергийния потенциал на страната106. Промените,
направени на етап проектиране, за да се вградят „резерви“ за изменението на климата, са
като цяло по-евтини, отколкото подобренията на по-късен етап. Понастоящем не е ясно
дали изменението на климата е взето под внимание като фактор при проектирането и
експлоатацията на съществуващите ВЕЦ и планираните инфраструктурни инвестиции,
включително каскадата „Горна Арда“ (с планирана инсталирана мощност от 166 MW107).
Да се учим от най-добрия чужд опит: Актуализация на експлоатационните правила и мерките за
безопасност на ВЕЦ Кайраккум (Таджикистан)
Интегрирането на фактора устойчивост към изменението на климата в експлоатацията на Кайраккум
наложи преразглеждането на експлоатационните правила и мерките за безопасност на язовира на ВЕЦ,
в светлината на новите хидроложки и метеорологични данни. Експлоатационните правила и мерките за
безопасност на язовира на ВЕЦ са били одобрени по време на съветската ера и са били разработени на
базата на хидроложки и метеорологични данни от ранните 80-те години на миналия век. Актуализирани
са моделите на екстремните наводнения и съответните мерки за отговор, взимайки в предвид новите
хидроложки и метеорологични данни и прогнозите за въздействията от изменението на климата.
(Виж: http://2014.sr-ebrd.com/case-studies/rehabilitating-a-hydropower-plant-in-tajikistan)
Да се учим от най-добрия чужд опит: Програмата за модернизация и реконструкция на Хидро
Тасмания с цел повишаване климатичната устойчивостта (Австралия)
Усилията на Хидро Тасманияса концентрирани върху непрекъсната модернизация и реконструкция на
централата, за да се осигури ефикасно и икономично използване на ресурсите при променящия се
климат. Дружеството е изградило партньорство с водещи научноизследователски институти за
изменение на климата, за да бъде по-добре информирано за развитието на водните оттоци в резервоарите
в бъдеще. Тази информация се използва при хидроложкото моделиране и спомага за управлението на
непостоянния воден отток в резервоарите, като балансира риска от недостиг с този от разлив. Като
включва метеорологични данни и хидроложко моделиране в стопанските процеси и планиране, Хидро
Тасманияинтегрира изменението на климата в експлоатацията и по този начин свежда до минимум
стопанската уязвимост към изменението на климата. Хидро Тасманияпровежда редовни срещи с
персонала по проблеми, свързани с климатичните промени, за да повиши тяхната осведоменост.
Дружеството насърчава разработването на проекти за изменение на климата и резултатите и
въздействията от тях се споделят с всички служители. Това гарантира, че служителите разбират какви
са рисковете от изменението на климата, вариантите, решенията и мерките.
(Виж https://www.hydro.com.au/environment/climate-change-and-climate-resilience/climate-changeadaptation-and-building-climate-res)

Между 2013 и 2016 инсталираната мощност на малките водноелектрически централи се е увеличила с 10,5%, като
прогнозната мощност е достигнала около 53% (Източник: The World Small Hydropower Development Report (2016).
ЮНИДО, Виена, и International Center on Small Hydro Power, Ханджоу. http://www.smallhydroworld.org/menupages/reports/2016/)
106
Енергийна стратегия 2020 на Република България
107
Електроенергиен системен оператор (2015). План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за
периода 2015-2024, София, 2015
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3.1.3. Внедряване на устойчиво към изменението на климата проектиране
и строителство при обновяването на инфраструктурата за пренос и
разпределение
175.
Мерките за физическата устойчивост към изменението на климата трябва
да бъдат интегрирани в модернизацията на националната електропреносна и
разпределителна мрежа. Някои части от електропреносната и разпределителна мрежа
в България вече наближават края на своя жизнен цикъл. Както е посочено в 10-годишния
план (до 2024 г.108) на Електроенергиен системен оператор, планира се да се изгради
второ електрозахранващо съоръжение в района на Русе и да се разшири мрежата 110 kV,
за да се подобри сигурността на пренос на електроенергия, произведена от възобновяеми
енергийни източници, да се присъединят конвенционалните централи и да се подобри
сигурността на захранването на отделни райони при аварийни ремонти. Плановете за
изграждането на нови обекти трябва да се осъвременят, за да може да устоят на
съществуващи и очаквани климатични въздействия, включително да се вземе под
внимание местоположението на обекта и на маршрутите на далекопроводите, (за да се
избегнат зони, в които има вероятност от свлачища или наводнения например),
температурните екстремуми, тегловото натоварване на кулите, очакваната върхова
скорост на вятъра, изолиране на електропроводите, дълбочината на стълбовете, ефектите
от циклите на замръзване и размразяване, избор на строителни материали и други важни
решения, обосновани от конкретните местни климатични условия109. Например
повишението на върховите температури и по-големият брой на последователни горещи
дни могат да доведат до провисване на жиците и по-високи загуби при пренос.
Проблемите с понижаването на ефективността и финансовата загуба могат да бъдат
решени чрез модернизиране на мощността на електропроводите и подстанциите, за да
издържат на по-високи температурни нива и други екстремни метеорологични събития;
подобен подход е възприет от BC Hydro в Канада110 (подробно разгледан в текстовото
поле по-долу). Заинтересованите страни от енергийния сектор наблегнаха, че
действително в Наредба No. 3 се адресира проблема с топлинното разширение и
провисването на жиците при високи температури и че винаги се използват актуализирани
данни за температурните градуси в даден район. Понастоящем не е ясно кога за последно
тази наредба е била тази наредба актуализирана и дали стандартите за проектиране се
основават единствено на данни от отминали периоди.
176.
Би било уместно също така да се реконструират и отделни обекти от
електропреносната и разпределителната мрежа, които са изложени на
метеорологични условия, несъответстващи на проектните им характеристики, за
да се удължи жизненият им цикъл и експлоатационна им ефективност. Мерките
могат да включват набелязване на слабите звена на електропреносната и
разпределителната мрежа и повишаване устойчивостта на тези обекти, за да могат да
Електроенергиен системен оператор (2015). План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за
периода 2015-2024, София, 2015
109
Ebinger, J., Vergara, W. (2011) Climate Impacts on Energy Systems. The World Bank and Energy Sector Management
Assistance Program (ESMAP), 224 pp.
110
Toth, J., Gurney J. H. (2008). Impacts of Climate Change on the Planning, Operation and Asset Management of High Voltage
Transmission Systems. Prepared for CIGRE Canada Conference on Power Systems, 19-21 October 2008 by BC Transmission
Corp, BC, 6 pp.
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устоят на екстремните метеорологични събития, повишението на температурите и други
прогнозирани метеорологични бедствия. Примерна реконструкция е усилването на
височината и здравината на защитата от наводнения около обекти, изложени на речни
или внезапни наводнения. Други мерки включват усилването на уязвимите обекти и
повишаване на топлинния клас на съществуващите електропроводи111. Допълнително
решение може да се търси като се идентифицират отделни части от местните
разпределителни системи, като дървени стълбове, които са силно уязвими на
екстремните метеорологични събития и изискват допълнителна инспекция при
настъпване на климатични промени112,113. Съществуват доказателства, че ЕРП
предприемат действия за намаляване на сривовете и щетите, в резултат на уязвимостта
на климатичните промени, например честите зимни бури и силният снеговалеж в
Родопите накараха регионалното електроразпределително предприятие (EVN) да замени
част от надземните далекопроводи с подземни кабели.
177.
Голямото предимство на българската енергийна система е, че
междусистемните връзки със съседните електроенергийни системни оператори
(ЕСО) могат да се ползват и като резервен вариант при сривове за внос или износ
на електрическа енергия, в зависимост от това къде е възникнал недостигът.
Наредбите изискват операторите да имат 10-годишни планове и свързаността със
съседните страни е във фокуса на тяхната дейност. Въпреки това заинтересованите
страни отбелязаха, че е необходимо да се преразгледат плановете за действие при
извънредни ситуации при прекъсване на електроснабдяването (до 10 дни).
Да се учим от най-добрия чужд опит: Мерките за адаптация на BC Hydro за защита на
електропроводите
През 2009 г. BC Hydro разработва широкомащабна Стратегия за изменение на климата. Докато в
първата част на стратегията главно се набляга на намаляване на емисиите на ПГ от производителите на
електрическа енергия и от стопанска дейност, то в последната част вниманието е насочено на
съображенията за адаптацията при процесите на корпоративно и проектно управление на риска.
Стратегията включва дейности по адаптация, простиращи се от съвместна изследователска дейност за
въздействията и оценка на корпоративния риск от изменението на климата, до практически промени,
които биха спомогнали за управлението на климатичните рискове на оперативно ниво. По отношение
на преносната инфраструктура BC Hydro предприема следните мерки:


Извършва оценка на риска от изменение на климата, за да се идентифицират въздействията от
климатичните промени на обектите и инфраструктурата. По време на етапа на оценка
дружеството идентифицира всички възможни въздействия от изменението на климата на
преносната и разпределителната мрежа и изчислява потенциалното увеличения на спиранията
и финансовите последици, ако нищо не се предприеме.



Използва изследването на Университета в Алабама и Университета в Британска Колумбия за
събиране на данни за потенциални промени в бъдеще на скоростта и посоката на вятъра,
обледяването и валежите, за да оцени въздействието върху електропроводите.

111

Toth, J., Gurney J. H. (2008) Impacts of Climate Change on the Planning, Operation and Asset Management of High Voltage
Transmission Systems. Prepared for CIGRE Canada Conference on Power Systems, 19-21 October 2008 by BC Transmission
Corp, BC, 6 pp.
112
Ward, D. N. (2013) The effect of weather on grid systems and the reliability of electricity supply. Climate Change. 121:
103-113, 10 pp.
113
Ebinger, J., Vergara, W. (2011) Climate Impacts on Energy Systems. The World Bank and Energy Sector Management
Assistance Program (ESMAP), 224 pp.
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Модифицира режимите за поддръжка и стандартите за проектиране на електропроводите, за да
увеличи устойчивостта им на ветрове и обледяване, надвишавайки съществуващите стандартни
изисквания в Канада.



Отделът на BC Hydro за НИД изучава потенциала на новите материали, устойчиви на корозия,
които биха удължили живота на новите електропроводи при климатичните условия в бъдеще.
BC Hydro извършва изпитвания и въвеждане в употреба на материали с висока устойчивост на
корозия в новите си обекти, за да се увеличи способността на преносната и разпределената
инфраструктура да издържа на екстремни метеорологични условия.
(Виж: http://nrt-trn.ca/bc-hydro-case-study)

3.1.4. Внедряване на устойчиво към изменението на климата проектиране
и строителство при изграждането на нов блок в АЕЦ „Козлодуй“
178.
Вграждането на фактора за устойчивост към изменението на климата още
на етап проектирането на новия блок в АЕЦ „Козлодуй“ ще е по-целесъобразно
икономически, отколкото реконструкцията на обекта на по-късен етап. Най-добрата
възможност за управлението на климатичните рискове се предоставя още в самото
начало на жизнения цикъл на даден проект, когато все още не са били взети важните
решения за проектната концепцията и проектирането (като например площадка и избор
на технология). Ранните етапи на процеса на планиране могат да се използват за
проучване на проекта от гледна точка на климатичните рискове и възможности и да се
прецени дали е обосновано те да бъдат разглеждани и анализирани допълнително. На
по-късен етап може да се предприеме изготвянето на по-подробни анализи, свързани с
изменението на климата, и да се прецизира начинът по който могат да бъдат интегрирани
съображенията за климатичните промени в избора на площадка и проектната концепция.
179.
След ядрената авария във Фукушима Дайичи наводняването на
електроцентрали стана ключова област на загриженост за енергийния сектор.
Събитията, свързани с наводнения и бушуващи бури, водят до потенциална възможност
от частично или пълно изключване на оборудването, замърсяване на водите, проблеми с
персонала и прекъсване на снабдяването със стоки. Важно е площадката на всеки нов
инфраструктурен обект да бъде оценява за риск от наводнения и, ако бъдат
идентифицирани райони с потенциален риск, може да се наложи да се направят промени
в проектния план и да бъде предвидена отделна защита от наводнения.

3.1.5. Диверсификация на доставките, включително и чрез микрогенерации,
използващи ВЕИ, и системи за централно отопление, с цел повишаване
на общата устойчивост на енергийната система
180.
Диверсификацията и децентрализацията на производствените технологии
ще е от полза за повишаването на устойчивостта на българския енергиен сектор
към изменението на климата. И в момента България разполага с разнообразен микс от
производствени източници114, което би било от полза при извънредни/форсмажорни
ситуации, възникнали при срив на даден източник. Въпреки това с амортизацията на
инфраструктурата се предоставя възможност за изграждане на по-децентрализирана
енергийна инфраструктура, основана на местни възобновяеми източници, разположени
на защитени местоположения или на съществуващите системи за централно отопление.
Въпреки че производството на електрическа енергия от ТЕЦ-и и АЕЦ далеч надхвърля останалите (>70% - виж
Глава 1)
114
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При положение, че тези обекти са проектирани да се справят с климатичните условия115,
с които ще се сблъскат по време на техните жизнени цикли, диверсификацията и
децентрализацията може да се окаже полезна стратегия с оглед несигурността на
климатичните промени. Както бе отбелязано от заинтересованите страни, централното
отопление има потенциала да облекчи енергопотреблението и да бъде от помощ в
периодите на пиково потребление, посредством комбинираното производство. В
България съществува „студен резерв“, който се активира при екстремни пикове в
потреблението и е произведена мощност на ТЕЦ. Ако този резерв може да бъде
прехвърлен на потребителите, както е описано по-долу в текстовото поле с примера в
Швеция, това би направило системата по-устойчива и независеща от студения резерв по
време на периодите на пиково електропотребление.
181.
Една по-регионална и мрежова система би била по-гъвкава и адаптивна, и
това би довело до намаляване на потенциалното въздействие от повсеместни
прекъсвания, в случаите когато централизираните енергийни системи са
компрометирани. Въпреки че обикновено подобни събития се случват рядко, те са в
състояние да предизвикат значителни сривове в България, поради степента на
взаимосвързаност. Енергийните системи са свързани с други системи като например
транспорт, водоснабдяване, съобщения, здравеопазване и частния сектор, и
прекъсването на електроснабдяването за какъвто и да е период от време, може да
предизвика повсеместни щети.
182.
България разполага с разнообразни възобновяеми енергийни източници, и
микрогридовете са осъществим вариант за повишаване на климатичната
устойчивост, особено в по-отдалечените селски райони. Тези варианти включват
малки ВЕЦ, ФЕЦ, ВяЕЦ и БиоЕЦ. Обикновено сроковете за строителството на малки
технологии за възобновяема енергия са кратки и те могат да бъдат пуснати в
експлоатация в рамките на няколко години, като по този начин отговорят на уязвимостта
на настоящата климатична променливост. Микрогридовете, захранвани от
децентрализирано производство, могат да бъдат изключени от централната мрежа по
време на сериозно природно явление, за да се поддържа електроснабдяването до
критичния товар116. Когато микрогридовете се използват за обслужване на критичните
товари по време на токов удар, тогава ютилити компаниите разполагат с по-голяма
гъвкавост при рестартирането на производствените централи, при реакциитекъм
критични прекъсвания и при изключване на системите преди сериозно природно
явление, за да се предотвратят щетите117.
Да се учим от най-добрия чужд опит: Преходът от изкопаеми горива към възобновяеми източници
на шведската система за централно отопление
В Швеция съществува централно отопление от 50-те години на миналия век. През 2013 г. 58% от общото
енергийно потребление за отопление на жилищни и административни сгради са за централно отопление.
Например малките ВЕЦ-и трябва да бъдат проектирани с водни резервоари, за да се използват като буфери за
ефектите от променливостта на хидроложките условия.
116
National Renewable Energy Laboratory (NREI) (2017). Distributed Energy Generation for Climate Resilience. National
Adaptation Forum, Saint Paul, Minnesota May 9–11, 2017. Stout, S. and Hotchkiss, E. http://www.nrel.gov/docs/fy17osti/68296.pdf
117
National Renewable Energy Laboratory (NREI) (2017). Distributed Energy Generation for Climate Resilience. National
Adaptation Forum, Saint Paul, Minnesota May 9–11, 2017. Stout, S. and Hotchkiss, E. http://www.nrel.gov/docs/fy17osti/68296.pdf
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Половината от централното отопление е било за многофамилни сгради, 38% - за административни
сгради и 12% за еднофамилни сгради.
Използват се различни горива за централното отопление, като първоначално топлинната енергия се е
произвеждала от термични електроцентрали. Обаче след 70-те години на миналия век се извършва
мащабен преход към използването на възобновяеми източници и постепенно увеличаване на
комбинираното производство, което в момента е около 40%, в сравнение в 30% през 2003 г.
През 2013 г. биомасата възлиза на 60%, а отпадната топлина на 8% от енергийните суровини,
използвани за централното производство на топлинна енергия. През последните години намалява
употребата на термопомпите, а употребата на електрически котли е почти напълно изчезнала от
началото на века. През последното десетилетие се увеличава използването на отпадъци.
(Виж: http://www.business-sweden.se/globalassets/invest-new/data-center/energy-in-sweden-till-webben.pdf)

3.1.6. Повишаване на енергийната ефективност в обществените и
частните сгради, за да се осигури поддържането на съществуващия
енергиен баланс
183.
Повишеният риск от прегряване стимулира нуждата от допълнително
охлаждане на сградите, а повишаването на енергийната ефективност ще спомогне
за адресиране на бъдещите предизвикателства пред енергийния сектор, свързани с
потреблението. Инвестициите в енергийната ефективност трябва да бъдат насочени към
обществените и частните сгради, които използват значителни количества енергия през
лятото за охлаждане. Липсва подробна информация за енергията, използвана за
охлаждане в промишлените сгради в България, обаче проучвания в САЩ показват, че
най-много енергия за охлаждане се използва в административните сгради, складовите
помещения, хотелите, училища и университети, болниците и магазините118.
Повишаването на температурите води до по-високо потребление на енергия и повече
емисии на ПГ, ако не се използват нисковъглеродни проекти и технологии за охлаждане,
които са в състояние да се справят с повишаването на температурите в сградите, което
ще се случи по време на техния жизнен цикъл. Заинтересованите страни се позоваха на
Наредба № 15119, в която се определя интегрирането на климатичните фактори при
проектирането на системи за централно отопление, наблягайки на факта, че основните
данни не са били актуализирани от 80-те години на миналия век. Само по себе си това би
било важно действие, за да се гарантира, че отоплението на сградите ще се запази и при
променящите се климатични условия.
184.
Повишаването на енергийната ефективност е вече приоритет на
българското правителство и се изпълнява по силата на Закона за енергийната
ефективност и Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020.
Напълно е транспонирано европейското законодателство за енергийна ефективност в
българските закони, с приемането на Закона за енергийната ефективност и
подзаконовите нормативни актове, транспониращи Директивите 2012/27 и 2001/31 за
енергийна ефективност, като последната конкретно акцентира върху енергийната
ефективност на сградите. В съответствие с изискванията в Директивата от 2012 г., в

118

US Energy Information Administration (EIA) (2003) Cooling Equipment, Floorspace for Non-Mall Buildings, 2003:

http://www.eia.gov/emeu/cbecs/cbecs2003/detailed_tables_2003/2003set8/2003pdf/b41.pdf

Наредба No 15 от 28 юли 2005 г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация
на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия
119
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Националния план за действие за енергийна ефективност се определят редица мерки за
повишаване на енергийната ефективност, като се започне от производството и се стигне
до крайното потребление. Заинтересованите страни отбелязаха, че съществуват четири
конкретни изисквания към енергийните доставчици за пестене на определено количество
енергия в сградите на крайните потребители, като се предоставят финансови стимули на
доставчиците, които са достигнали целите за пестене на енергия. Всяка година се
изготвят доклади за изпълнението на тези мерки. Освен това има изготвени национални
планове за техническите характеристики на обществените сгради, както и национална
програма за инвестиции в обществени и частни сгради. Заинтересованите страни
отбелязаха, че тези интегрирани планове ще покриват времевия хоризонт до 2030 г. Като
се има предвид, че жизненият цикъл на повечето сгради ще продължи и след 2030 г.,
необходимо е да се преразгледат тези планове в светлината на климатичните прогнози
след 2030 г.
185.
Източниците за финансиране на програмите за енергийна ефективност са
многобройни и техният кръг може да бъде разширен още, ако енергийната
ефективност получи признание като мярка за повишаване на устойчивостта към
изменението на климата. Инвестициите за повишаването на енергийната ефективност
на крайните потребители се осъществяват посредством много успешния Фонд
„Енергийна ефективност и възобновяеми източници“. Също така се изпълняват и редица
оперативни програми за енергийна ефективност на жилищните и обществените сгради.
Международни финансови институции също подкрепят редица програми за енергийна
ефективност в България. Например Европейската банка за възстановяване и развитие
(ЕБВР) предоставя финансиране за изпълнението на мерките за енергийна ефективност
в жилищни сгради чрез Финансовите инструменти за устойчиво енергийно развитие
(ФИУЕР) (описани в текстовото поле по-долу). Заинтересованите страни подчертаха
също така, че се изпълнява и програма за енергийна ефективност и възобновяеми
източници, финансирана от норвежкия механизъм, с две цели – пестене на енергия и
намаляване на емисиите.
Да се учим от най-добрия чужд опит: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и
Финансовите инструменти за устойчиво енергийно развитие (ФИУЕР) в България
ЕБВР предоставя кредитни линии на местни финансови институции чрез ФИУЕР за развитието на
устойчиво енергийно финансиране като постоянна сфера на дейност. Финансирането на ключови
проекти за устойчиво енергийно развитие се предоставя в две основни направления: енергийна
ефективност и малки проекти за възобновяема енергия. Местните финансови институции преотпускат
финансирането, получено от ЕБВР на техните клиенти, които са малки и средни предприятия,
корпоративни или физически кредитополучатели и предприемачи в проекти за възобновяема енергия.
Първоначално този финансов инструмент започва да се прилага в България през 2004 г., като сега вече
е внедрен в 20 държави, в които ЕБВР извършва инвестиционна дейност.
Един от инструментите на ФУЕР в България е Кредитната линия за енергийно обновяване на жилища
(REECL). Целта е да се предостави възможността на индивидуални домакинства и сдружения на
собственици или компании, предоставящи различни услуги (професионални домоуправители,
компании, предоставящи енергийни услуги, предприемачи и строителни компании) в цялата страна да
се възползват от възможността на усетят ползите от енергийното подобряване на жилищата, чрез
отпускане на заеми и инвестиционни кредити от местни банки партньори. Конкретните мерки по
енергийна ефективност включват: енергоспестяваща дограма; изолации на стени, подове и покриви;
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ефективни печки и котли на биомаса; слънчеви нагреватели за вода; ефективни газови котли и газови
инсталации; термопомпени климатични системи; изграждане на сградни фотоволтаични системи;
абонатни станции и сградни инсталации; рекуперативни вентилационни системи; и енергийно
ефективни асансьори.
Към 2012 г. ЕБВР е предоставила 50 милиона евро по програмата за енергийна ефективност на домовете.
REECL получава и безвъзмездно финансиране и техническа помощ от Международния фонд
„Козлодуй“.
(Виж: http://www.ebrd.com/downloads/sector/eecc/seff-bulgaria.pdf,
http://www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/seff.pdf и http://reecl.org/en/)

3.1.7. Осигуряване на секторнoориентирана информация, получена от
мониторинга, прогнозите и метеорологичните данни, за нуждите на
енергийния сектор
186.
Мониторингът, прогнозирането и метеорологичните данни могат да
спомогнат за повишаването на готовността за посрещане на природни бедствия и
да се подобри експлоатацията на инфраструктурата в дадения момент и в случай
на климатични промени. Този вид данни спомагат за по-доброто разбиране на
конкретните уязвимости за местната инфраструктура от екстремни метеорологични
събития и дългосрочни изменения на климата, включително промяна на броя на
отоплителни ден градуси (ОтДГ) и охладителни ден градуси (ОхДГ). Прецизното
картиране на бедствията, появата им, и в частност уязвимостта, е мощен инструмент за
управлението на климатичните рискове в енергопроизводството и електропреносната и
разпределителна инфраструктура.
187.
В действителност енергийните оператори имат достъп до метеорологични
данни и информация, свързана с изменението на климата, но съществува
необходимост
от
повече
информация,
която
е
насочена
към
бизнеса/специализирана за сектора. Секторът използва данните от предходните
периоди, но заинтересованите страни предполагат, че тя със сигурност вече е остаряла.
Много рядко се използват прогнози за бъдещи климатични промени от сектора при
вземането на практически/експлоатационни решения, въпреки че това зависи от
конкретната обстановка. Например по-удачно е да се използват данни за изменението на
климата в бъдеще при планирането на мерки за енергийна ефективност и дълготрайни
инвестиции (напр. проекти за възобновяема енергия и новата АЕЦ Белене).
Заинтересованите страни отбелязаха, че има апетит и интерес за по-широкото и
систематично използване на данните за изменението на климата в бъдеще. Също така би
било от полза да се изгради по-надеждна база данни, илюстрирайки как екстремните
метеорологични събития биха засегнали енергийния сектор, покриваща различните
елементи на системата (напр. от въгледобива през производството на енергия до
преноса). За ползването на някои метеорологични данни и информация, свързана с
изменението на климата, се заплаща такса и това може да се окаже пречка за по-малките
оператори.
Да се учим от най-добрия чужд опит: Климатичните услуги на Европейската комисия специално
насочени към енергийния сектор
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Програмата „Коперник“ (C3S) и Услугата за атмосферен мониторинг (CAMS) играят ключова роля за
превръщането на климатичните данни в леснодостъпни за енергийния сектор. Тези услуги се
предоставят от European Centre for Medium range Weather Forecasts (ECMWF) в Рединг от името на
Европейската комисия.
Програмата „Коперник“ представлява глобална мрежа от хиляди сензори на земята, във въздуха и
водата и повече от 100 сателита. Дневно се правят милиони наблюдения, за да се изгради подробна
метеорологична карта на Земята, която да помогне на енергийния сектор да управлява съществуващите
обекти и да прави планове за бъдещето.
Програмата „Коперник“ произвежда неимоверно голямо количество данни, в т.ч. за температурите,
скоростта на вятъра, UV излъчването и качеството на атмосферния въздух, които са достъпни за
енергийния сектор по три начина:


Предоставят се безплатно на неограничен брой потребители – за лица, които изготвят
политиките, обществените власти, бизнеса и научните среди;



Предоставяне прогнози за ключови атмосферни променливи – например наличието на аерозоли
в атмосферния въздух и слънчевата радиация; и



Специално изготвени климатични индикатори за даден сектор – например национални
профили за снабдяване и потребление.
(Виж: https://climate.copernicus.eu/clim4energy-service-providing-climate-change-indicators-tailoredenergy-sector и
http://www.energy-uk.org.uk/press-releases/energy-uk-blogs/5926-making-climate-data-accessible-for-theenergy-industry.html)

3.1.8. Изграждане на институционален капацитет и инфомационнни мрежи
188.
Адаптацията включвапредприемане на систематични и стратегически
действия и изисква квалифицирани и опитни експерти и подходящи
институционални структури и процеси120. Необходимо е да се изгради
институционален капацитет на всички оперативни нива. Адаптацията към климатичните
промени изисква нова или пригодена информация, интерпретация и умения за вземане
на решения, както и управленски структури и процеси, в т.ч. институционален капацитет.
Обучението на екипи за реагиране при аварии е задължително условие за бърз и
адекватен отговор в случай на бедствие, както и за бързи ремонтни и възстановителни
дейности. Необходима е подготовка за управлението на данни, моделирането и
прогнозирането, за да може да се сложи началото на интегрирането на климатичните
прогнози в енергийното планиране. Тези дейности могат да бъдат организирани в
сътрудничество с програми за изграждане на капацитет, инициирани от правителството.
189.
От решаващо значение е заинтересованите страни от енергийния сектор да
могат да идентифицират климатичните рискове и да са наясно как да се справят с
тях. Интегрирането на този вид знание в ежедневните експлоатационни дейности и в
процесите за дългосрочно планиране ще даде възможност на сектора да оптимизира
електропроизводството, преноса и разпределението на електрическа енергия и да
гарантира, че ще бъдат спазвани съществуващите стандарти за безопасност. Важно е
органите, които подпомагат управлението и контрола, да извършват периодични
120

GIZ (2011). Integrating climate change adaptation into development planning: A practice-oriented training based on an
OECD Policy Guidance
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инспекции на място, да преглеждат фундаменталните научни доказателства и да
актуализират стандартите/ръководствата за проектиране, използвани от инженерите.
Заинтересованите страни признават, че човешките ресурси като количество и качество
са основна пречка за адаптивната способност на България.
190.
Информацията за устойчивостта на обектите и мрежите от енергийната
система трябва да бъде споделяна с различните собственици и оператори. Трябва да
бъде насърчавано моделирането и оценката, обхващащи цялата система, за да се
разгледат различни климатични рискове и сценарии за адаптация. Заинтересованите
страни отбелязаха, че в момента различните собственици и оператори не си сътрудничат
и подпомагат достатъчно.
191.
Нужно е да се обърне внимание на създаването на междусекторни работни
групи, които да управляват взаимосвързаните услуги, да сведат до минимум риска
от лавинообразни повреди, които биха могли да бъдат изострени от изменението на
климата. Лавинообразните повреди възникват, когато повреда на определена
инфраструктурна част води до повреди в редица други области. Нужно е да се развие
разбирането за свързаността на въздействията между различните сектори, а развиването
на умението за системно мислене може да се окаже от съществена важност. За да се
гарантира, че уязвимостта на даден сектор не застрашава устойчивостта на другите,
важно е организациите да споделят данните и да осъществяват сътрудничество за всички
мрежи. Нови институционални и информационни връзки следва да бъдат интегрирани в
установените процеси на вземане на решения и управление. Например Канада стартира
платформа за адаптация през 2012 г., за да насърчи сътрудничеството и съставянето на
информационни и помощни средства, които биха могли да се ползват от всички сектори
и райони за разбиране и адаптиране към въздействията от изменението на климата. В
платформата е включена и работна група за енергийния сектор. Приоритетна област за
България е взаимната зависимост на енергийния и водния сектор. Друг пример за
ефективна междусекторна работна група е „Форумът за адаптация на инфраструктурните
оператори“ (IOAF) във Великобритания (виж текстовото поле тук). Заинтересованите
страни подчертаха, че в Националния експертен съвет по изменение на климата към
Министерството на околната среда и водите са събрани експерти от всички области на
едно място. Обаче на този етап не са ясни мандатът, отговорностите и мерките на тази
междусекторна група; например акцентът върху климатичната устойчивост спрямо
смекчаване на въздействието от изменението на климата, честотата на съвещанията,
представителността на секторите и др.
Да се учим от най-добрия чужд опит: Английската „Мрежа за адаптация и устойчивост на фона
на промените” (ARCC) и „Форумът за адаптация на инфраструктурните оператори“ ” (IOAF).
ARCC обединява изследователи и заинтересованите страни, заети с адаптация към технологичната,
социална и екологична промяна в секторите инфраструктура и застроена околна среда, благодарение на
финансовата подкрепа от Съвета за изследвания в инженерните и физически науки (EPSRC). ARCC
работи върху три основни цели:
1) Изграждане на политика за сближаване на общността за развитие на задълбочено познание на
синергиите в рамките на мрежата;
2) Предоставяне и интегриране на знание, което гарантира, че политиката и практиката се
основават на най-добрия наличен опит; и
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3) Подобряване на достъпа и усвояването на научните резултати, за да могат да отговорят на
време на нуждите на широк кръг заинтересовани лица.
Един от проектите, които се изпълняват, е Форума за адаптация на инфраструктурните оператори
(IOAF), който се координира от Агенцията по околната среда и дава възможност на участниците да се
учат взаимно и заедно да намалят уязвимостта и да се възползват от възможностите, предоставени от
точките на зависимост между инфраструктурните системи. Участниците са инфраструктурни
оператори, регулатори, правителството, търговски асоциации, професионални организации и
представители на академичните среди.
Визията на IOAF е: „Нашите обекти и услуги да са устойчиви на сегашните природни бедствия и да са
подготвени за бъдещите климатични условия.“
ARCC ръководи дейността на работната група 5 на IOAF 5 за „Взаимна зависимост и риск от
лавинообразни повреди“, която продължава постигнатото в предишни дискусии и съществуващите
връзки с Агенцията за инфраструктура и проекти, Мрежата на регулаторите и три големи
изследователски проекта в областта на инфраструктурата (ICIF, ITRC и iBuild).
(Виж http://www.arcc-network.org.uk/ и http://www.arcc-network.org.uk/infrastructure/ioaf/)

192.
Също толкова важно е да се обвърже знанието за изменението на климата с
дейностите и да се убеди бизнеса, общностите и отделните личности, че е необходимо
да приспособят своето поведение към намаляване на емисиите и насърчаване на
мерките за адаптация.121 Успешната адаптация включва сътрудничество в рамките на
множество заинтересовани партньори и лица, вземащи решения: международни,
национални и местни правителства, частния сектор, НПО и групи на общности и други,
като всички играят важни роли. Например много важно е да се улесни диалогът между
учените, занимаващи се с метеорология, водни ресурси и изменението на климата и
лицата, отговорни за вземането на решения в енергийния сектор, за да се отговори на
междусекторните въпроси, свързани с производството на енергия и енергийната
ефективност.
193.
Общуването е важно, за да се повиши общественото съзнание, относно
въздействията от изменението на климата, нивата на уязвимост и необходимостта
от адаптиране. Без нужната комуникация обществото остава неосведомено за ролята и
усилията на правителството за адаптация. Трябва да бъдат насърчавани активните
кампании за ангажиране и разпространение на информация, като се набляга повече на
важността от участие. По-добрата комуникация между научните среди, политиците и
обществото би довела до по-високо ниво на осведоменост и разбиране на
необходимостта от адаптация към изменението на климата.
194.
По отношение на действията, които биха могли да бъдат предприети от
широката общественост, управлението на потреблението е вариант за адаптация,
който трябва да бъде обмислен от всички енергийни дружества. Включването на
обществото в управлението на потреблението на електрическа енергия е начин за
повишаване на устойчивостта към изменението на климата. Изключително ефективен
чужд пример е инициативата ÉcoWatt във Франция 122 (виж текстовото поле тук).

121
122

UNEP, Raising awareness of climate change: A handbook for government focal points, 2006
Natural Resources Canada, Ouranos, “Adaptation Case Studies in the Energy Sector: Overcoming Barriers to Adaptation”
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Инициативата ÉcoWatt– Включване на
обществеността в климатичната устойчивост
Френският електроенергиен системен оператор Réseau de Transport d'Électricité (RTE)
планира изграждането на нов далекопровод в района Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), за да
гарантира постоянно електроснабдяване, дори и през екстремно студените периоди. Обаче,
поради загриженост за околната среда, този първоначален план се проваля. И така се стига до
решението за инициативата, известна като ÉcoWatt, след съвместна работа с местните общности
и френското правителство, за осведомеността на населението, че все още има риск от големи
спирания на тока и оказване на помощ за предотвратяването им чрез различни мерки.
Моментна снимка от интернет страницата на системата ÉcoWatt

Целта на
инициативата ÉcoWatt е да намали електропотреблението чрез образоване на
потребителите и предупреждаване за потенциално големи спирания на тока. В основата на ÉcoWatt е
интернет страница, където с помощта на цветни кодове се обозначава текущото състояние на мрежата:
зеленият цвят означава, че няма риск от спиране, оранжевият – умерен риск и червеният – висок риск. Когато
възникне ситуация от оранжев или червен код, то тогава всички заинтересовани страни — домакинствата и
организациите абонати на ÉcoWatt, получават предупреждение чрез имейл, текстово съобщение или в
социалните мрежи Facebook или Twitter. Освен това операторът предлага на клиентите редица мерки за
намаляване на потреблението, в зависимост от вида на предупреждението.
Въздействието на оранжевите и червените предупреждения по време на пиково потребление е
значително: намаляване нa електропотреблението с около 2-3%.

Виж също: https://www.ouranos.ca/en/programs/energy-адаптация-case-studies/
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Опит на други европейски държави при подбора на вариантите за
адаптация на сектора
195.
Открояват се няколко общи черти при избора на варианти за адаптация в
националното планиране за адаптация и в действията на частния сектор в
контекста на други страни. Те включват:
1. Важността на силната оценка на риска като отправна точка. В съответствие
с най-добрата международна практика (напр. Междуправителствения комитет по
изменение на климата, 2014; Графика 11), важна първоначална стъпка за
планирането на адаптация, е да се добие представа за естеството и евентуалната
бъдеща суровост на климатичните рискове и възможности. Например във
Великобритания един от основните научни трудове, залегнали в Националната
програма за адаптация (NAP) (2013), е Оценка на риска от изменението на
климата (CCRA). Начинът, по който след поредицата от изследвания и научни
трудове, се стига до изготвянето на NAP, е описан в текстовото поле по-долу. По
подобен начин собствениците на енергийни обекти от частния сектор и
операторите във Великобритания бяха помолени да оценят рисковете и
възможностите и да предоставят своите отговори и предложения, като част от
Закона за изменение на климата (2008) Adaptation Reporting Powers123.
Графика 11. Диаграма, използвана от МПКИК, на която се вижда интерактивния характер на
управлението на риска.

Контекст
Хора

Знания

Съвещателен процес
Обхват

Изпълнение

Анализ

Министърът има право да нареди на докладващите органи да изготвят доклади за предприетите мерки за адаптация
към ИК. Това правомощие е известно като „правото на докладване по адаптацията“. 91 ключови инфраструктурни
оператори от различни сектори, в т.ч. водоснабдяване, енергетика, транспорт и държавна администрация, предават
докладите в периода от декември 2010 г. до декември 2011 г. Докладите са достъпни на следния интернет адрес:
123

https://www.gov.uk/government/publications/адаптация-reporting-power-received-reports
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Източник: МПКИК 2014124
Бележка: Диаграмата илюстрира процеса на оценяване и показва многото обратни връзки
вътре в системата, обхващащи всичките обстоятелства. Адаптирана от Willows and
Connell (2003)
Да се учим от най-добрия чужд опит: Поредицата от изследвания и научни трудове във
Великобритания, допринесли за изготвянето на Националната програма за адаптация (NAP),
изтъкващи важността от стабилна оценка на риска като отправна точка
1.

2.

3.

Оценка на риска от изменението на климата (CCRA) (2012)125: Първата оценка, направена
през 2012 г., представлява подробен опис и анализ на климатичните рискове и възможности за
единадесет ключови сектора, в т.ч. енергийния сектор, и указване на потенциалния им магнитуд
и значимост. Където това е било възможно, размерът на отделния риск е представен в парично
изражение (годишен разход), но поради липса на достатъчно данни, понякога за изчисленията
са били използвани алтернативни разходи (за ремонт или адаптация). Това прави възможно да
се направи и предварително сравнение на относителната важност на различните рискове в
отделните сектори.
Доклад за капацитета за адаптация (ACR) (2012)126: Докладът разглежда въздействията и
последващите рискове от CCRA и оценява дали капацитетът за адаптация е вече налице или е
в напреднал процес на разработване, за да е достатъчно реалистичен за нуждите на планиране
на политиките въз основа на презумпцията, че рисковете са управляеми. Докладът разграничава
между два аспекта на капацитета за адаптация: „капацитет за структурна адаптация“ и
„капацитет за организационна адаптация“.
Икономика на климатичната устойчивост (ECR) (2013)127: Документът изследва
двигателите на поведение, които пречат или насърчават дейностите за адаптация, като
идентифицира и оценява пазарните провали и други бариери за ефективни дейности за
адаптация. За всяка група идентифицирани дейности се представя обобщена стойност и
подробности за настоящия и очакван резултат от дейностите за адаптация и свързаната с тях
ефективност (един пример е показан на Графика 12).

Графика 12. Обобщение на сегашните и предполагаемите резултати от адаптацията и
тяхната ефективност за енергийния сектор във Великобритания

IPCC (2014). “Chapter 2: Foundations of Decision Making.” In Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and
Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change, Jones, R.N. et al. pp. 53
124

125

Defra
(2012).
UK
Climate
Change
Risk
Assessment.
http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=More&Location=None&Completed=0&ProjectID=15747#RelatedDocument
s

Ballard, D., Black, D. and Lonsdale, K. (2012). Initial Assessment of the UK’s Adaptive Capacity for Responding to the
Impacts
of
Climate
Change.
126

http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=More&Location=None&Completed=0&ProjectID=18363
127

Defra

(2013).

Economics

of

Climate

Resilience

(ECR).

http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Module=More&Location=None&ProjectID=18016
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Източник: Economics of Climate Resilience (ECR) (2013)128
4.

Национална програма за адаптация (NAP) (2013)129: При избора на сфери на интерес, NAP
се ръководи от резултатите, получени от анализа на CCRA от оценките за магнитуда,
достоверността и спешността на риска. По този начин се поставя акцент върху рисковете, които
трябва да бъдат адресиране спешно, поради достоверните очаквания за висок магнитуд на
въздействията или дълги периоди на планиране, например при инфраструктурните проекти. В
партньорство с бизнеса, местната власт и други организации се разработват целите, политиките
и предложенията, които да отговорят на рисковете с най-висок магнитуд.

2. Дава се приоритет на дейностите, които адресират съществуващи
уязвимости. Широко се препоръчва да се приложат незабавно мерки, които
адресират климатичната уязвимост (напр. екстремните метеорологични събития)
в настоящия им вид като част от континуум на промяната. Така акцентът често
се поставя върху въздействията, към които вече са уязвими отделни сектори,
като едновременно се разглежда как тези въздействия биха се променили с
времето, чрез инкорпорирането на прогнози за бъдещите изменение на климата.
Развиването на устойчивостта към климатичните променливи е стъпка в посока
адаптация към изменението на климата. Този процес на осъзнаване и развиване
на устойчивостта на екстремните метеорологични събития може да помогне на
заинтересованите страни да добият по-ясна представа за нуждата от адаптация и
как да бъдат прилагани вариантите за адаптация. Това е илюстрирано в мерките,
предприети от собствениците на енергийни обекти и операторите във
Великобритания за управление на съществуващия риск от наводнения и във
Франция, чрез адресирането на съществуващите рискове за водоползването с цел
охлаждане (виж предишния пример за EDF).
3. Вниманието трябва да е фокусира на дейностите, които изискват дълъг
период на предварителна подготовка. Важно е да се предприемат навременни
действия за мерки, които изискват дълъг период на предварителна подготовка;
128

Defra

(2013).

Economics

of

Climate

Resilience

(ECR).

http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Module=More&Location=None&ProjectID=18016
129

HM Government (2013). The National Adaptation Programme – Making the country resilient to a changing climate

https://www.gov.uk/government/publications/adapting-to-climate-change-national-адаптация-programme
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често срещано нещо в енергийния сектор, тъй като често те включват подмяна на
инфраструктурата. Адресирането на рисковете може да отнеме доста време
(години или десетилетия) между периода от вземането на решението до неговото
изпълнение, а дългият жизнен цикъл на обектите означава, че е важно те да бъдат
проектирани от самото начало да устояват на изменението на климата.
4. Дейности, свързани с осведомеността, фигурират в най-добрите за
адаптация. Повишаването на осведомеността за климатичните рискове,
вариантите за адаптация и за това как доброто управление на риска пести пари, е
първата стъпка от изключителна важност при планирането на адаптация. Повисоките нива на осведоменост ще спомогнат за повишаването на капацитета и
уменията на екипите за реализация на проектите и ще улеснят подобряването а
координацията, което е от особена важност, когато става дума за сложни,
междусекторни и въздействия и баланси от национален мащаб.
5. Все още има празноти в знанието и адресирането на този проблем е важен
приоритет за адаптация. Несериозно е са се предположи, че всичките
несигурности, свързани с настоящите рискове от изменението на климата и тези
в бъдеще, както и управлението на наличните варианти, могат да бъдат
премахнати. Въпреки това обаче важно е също така да се разбере, че пропуските
в доказателствената база не трябва да възпрепятстват дейностите по адаптация.
Осъзнаването къде се намират пропуските в доказателствената база и
недостатъците на методите за оценка, ще помогне да се идентифицират
подходящите стабилни стратегии, които напълно отчитат несигурността на риска.
6. Планирането на адаптацията трябва да е цикличен и повтарящ се процес. В
съответствие
с
най-добрата
международна
практика
(напр.
Междуправителствения комитет по изменение на климата, 2014; Графика 11),
адаптацията е продължителен процес, включващ преглед, проверка и
предефиниране. Този цикличен подход насърчава вземане на стабилни решения
пред лицето на несигурността, като позволява решенията да бъдат преразгледани
в светлината на ново постъпила информация, например нивото на потенциалните
въздействия на изменението на климата и свързаните с тях рискове. Това
схващане е отразено и в периодичното издаване на Оценка на риска от
изменението на климата на всеки 5 години. Националната програма за адаптация
на Великобритания също отчита, че програмата неминуемо ще претърпи промяна
с натрупването на повече знания, позволявайки преоценка на политиката на база
основния доказателствен материал.

Оценка на мерките за адаптация
3.3.1. Време
196.
Адаптацията е дългосрочен процес и трябва да бъдат идентифицирани
приоритетните дейности за българския енергиен сектор. Ще се наложи някои
идентифицирани варианти за адаптация да бъдат ускорени през следващото десетилетие,
а други - оставени за по-късен етап. Дори и в области с висока степен на уязвимост не
трябва да се прилагат всички варианти за адаптация едновременно: някои мерки могат
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да бъдат изпълнени веднага, докато други изискват дългосрочно планиране и
подготовка130.
197.
За предложените варианти за адаптация на енергийния сектор ще се изисква
планиране и изпълнение в рамките на няколко времеви хоризонта. Някои дейности,
като тези свързани със създаването на благоприятна среда и управленска рамка (напр.
интегрирането на изменението на климата в секторните политики и планове и
изграждане на институционален капацитет и мрежи от знание), могат да стартират
незабавно; докато практическите дейности, водещи до желан резултат от адаптация
(напр. промени в стандартите за проектиране и инженерните науки), ще изискват повече
планиране, като пълното им изпълнение се бъде осъществено за по-дълъг период от
време. Първоначална оценка на времевия хоризонт на седем варианта за адаптация на
енергийния сектор са представени в Таблица 7, където се вижда, че всеки вариант може
да се състои от серия от действия в по-малък мащаб.
198.
Много от основните механизми за енергийната инфраструктура имат дълъг
период на предварителна подготовка, а обектите, които те засягат са с дълъг жизнен
цикъл. Освен това много от механизмите са част от дългосрочни програми за
подобряване на характеристиките на системите на критичната обществена
инфраструктура. Всичките тези фактори показват спешната нужда да се отговори на
рисковете, свързани с изменението на климата, и важността от инициирането на
събиране на информация на ранен етап (напр. мониторинг, прогнози и метеорологични
данни), определяне на мащаба (напр. преглед на дейностите и плановете за действие при
извънредни ситуации). Това подчертава взаимозависимия характер на предложените
вариантите за адаптация на енергийния сектор; малко вероятно е отделните дейности да
бъдат изпълнени самостоятелно.
Таблица 7. Времеви хоризонт на предложените варианти за адаптация на енергийния сектор
Варианти за
адаптация

1. Интегриране на
съображенията за
изменението на
климата в секторните
енергийни политики и
планове

2. Преглед на
оперативните
планове и плановете
за действие при

Времеви хоризонт
Настоящ момент

1 – 10 години

10 – 50 години

Да се извърши преглед
на съществуващите
политики и планове, за
да се идентифицират
областите, в които
може да бъде
интегрирано
изменението на
климата

Да се разработят нови
секторни политики и
планове с изрично
позоваване на
адаптацията към
изменението на климата

Да се извърши преглед
на дейностите и
плановете за действие
при извънредни

Изпълнение на практически мерки (напр. промяна
на производствените процеси, препроектиране и

130

Fankhauser, S., Ranger, N., Colmer, J., Fisher, S., Surminski, S., Stainforth, D. and Williamson, A. An Independent National
Adaptation Programme for England. Policy Brief, March 2013. Grantham Research Institute on Climate Change and the
Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy. http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wpcontent/uploads/2014/02/PB-independent-national-адаптация-programme-for-england.pdf

---------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------

94

Адаптация към изменението на климата – Секторна оценка за енергетиката
Варианти за
адаптация

Времеви хоризонт
Настоящ момент
ситуации, за да се
идентифицират
областите, които са
уязвими в момента и
тези – в бъдеще

1 – 10 години
10 – 50 години
модификация на съществуващи съоръжения,
изменение на експлоатационни практики)

3. Внедряване на
устойчиво към
изменението на
климата проектиране
и строителство при
обновяването на
инфраструктурата за
пренос и
разпределение

Да се извърши оценка
на областите от
електропреносната и
разпределителна
мрежа в най-голяма
степен изложена на
климатичните
въздействия; да се
преразгледат
стандартите за
проектиране на нови
обекти

Изменение на проектите
за нови обекти, за да се
гарантира тяхната
издръжливост на
настоящи или очаквани
въздействия от
изменението на климата

Периодичен преглед и
мониторинг на
характеристиките на
мерките за смекчаване
на риск от ИК и
тяхното изменение, ако
е необходимо

4. Внедряване на
устойчиво към
изменението на
климата проектиране
и строителство при
изграждането на нов
блок в АЕЦ
„Козлодуй“

Преглед на
стабилността на
оценката за
въздействието върху
околната среда, за да
се гарантира пълно и
точно разглеждане на
потенциалните
въздействия от ИК в
бъдеще

Изменение на проекти
(където е необходимо),
за да се гарантира
тяхната издръжливост
на съществуващите и
очакваните въздействия
от изменението на
климата

Периодичен преглед и
мониторинг на
характеристиките на
мерките за смекчаване
на риск от ИК и
тяхното изменение, ако
е необходимо

Провеждане на стрес
тестове на сегашното
електроснабдяване и
потребление и това в
бъдещето, за да се
видят уязвимите
области и нуждата от
мощности

Развитие на възобновяемите енергийни източници
(малки ВЕЦ, ФЕЦ, ВяЕЦ и БиоЕЦ) и мрежови
микросистеми

Извършаване на
обследвания за
енергийна
ефективност, за да се
набележат
обществените и частни
сгради с най-ниска
енергийна ефективност

Изпълнение на
практически мерки за
повишаване на
енергийната
ефективност

извънредни ситуации
при производството
на електроенергия

5. Диверсификация
на доставките,
включително и чрез
микрогенерации,
използващи ВЕИ и
системи за централно
отопление, с цел
повишаване на
общата устойчивост
на енергийната
система

6. Повишаване на
енергийната
ефективност в
обществени и частни
сгради
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Варианти за
адаптация

Времеви хоризонт
Настоящ момент

1 – 10 години

7. Осигуряванве на
секторнoориентирана
информация,
получена от
мониторинга,
прогнозите и
метеорологичните
данни, за нуждите на
енергийния сектор

Преглед на
използването на
наличните
метеорологични
данни/информация за
ИК от
заинтересованите
страни от енергийния
сектор

Подобряване на достъпа
на заинтересованите
страни до
метеорологични
данни/информация за
ИК

8. Изграждане на
институционален
капацитет и
информационни
мрежи

Преглед на сегашното
ниво на осведоменост
за изменението на
климата сред ключови
институции;
изпълнение на
програма за
първоначално
изграждане на
институционален
капацитет

Непрестанно
разпространение на
знанията за
въздействията и
отговорите на
изменението на климата
на енергийния сектор (в
България и в
международен план)

10 – 50 години

3.3.2. Бюджет
199.
Разходите, свързани с предложените варианти за адаптация на енергийния
сектор, варират от ниски или нулеви до високи . Мерките, определени като изискващи
ниски или нулеви разходи, са тези, които могат да бъдат включени в държавния
бюджет/бюджетите на министерствата или изискващи минимално външно
съфинансиране (напр. от МБР). Те включват дейности, свързани с подобряването на
благоприятна среда и управленска рамка, (напр. интегриране на изменението на климата
в секторните политики и планове, преглед на дейностите и плановете за действие при
извънредни ситуации за енергопроизводството, подобряване на метеорологичните
данни/информацията за ИК и изграждане на институционален капацитет и
информационни мрежи). Специални схеми за финансиране би трябвало да се въведат за
дейностите, които изискват средни разходи, било то чрез отпускане на средства по
определено перо в държавния бюджет или бюджетите на министерствата или с помощта
на външно финансиране (напр. от МБР или частно финансиране). Дейностите, които
попадат в тази категория са повишаване на енергийната ефективност на сградите (напр.
действащият финансов инструмент ФИУЕР на ЕБВР, описан в Раздел 3.1.5) и
незначителни подобрения на съществуващите или планираните обекти, с цел
гарантиране тяхната устойчивост на изменението на климата (напр. електропреносната
и разпределителна инфраструктура). Вероятно за дейностите, изискващи високи
разходи, ще е необходимо външно финансиране и техническа помощ, като дейностите в
тази категория включват основна реконструкция на действащи обекти (напр. съоръжения
за производство на енергия), както и съществени изменения на проектите за нови обекти
(напр. АЕЦ „Козлодуй“). Независимо от това повишаването на устойчивостта на
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обектите на изменението на климата на ниво проектиране, обикновено изисква по-ниски
разходи, в сравнение с извършването на реконструкция на по-късен етап.
След като дейностите бъдат идентифицирани до размера на отделите обекти за
адресиране на конкретни климатични уязвимости и рискове, препоръчително е да
бъде направен пълен анализ на разходите и ползите, с цел насочване на процеса на
определяне на приоритетите.

3.3.3. Ползи
200.
Ползите от дейностите по адаптация на енергийния сектор могат да бъдат
разглеждани във времеви аспект, било то като такива, които предоставят
краткосрочни ползи или дългосрочни. Дейностите, които предоставят краткосрочни
ползи, са тези, които водят до повишаване устойчивостта към екстремни събития или
такива, които създават благоприятна среда и управленска рамка за улесняването на
провеждането на по-ефективна адаптация в бъдеще
(напр. интегрирането на
изменението на климата в секторните политики и планове и изграждането на
институционален капацитет и мрежи от знание). Дейностите, които предоставят
дългосрочни ползи, са обикновено свързани с енергийни обекти с дълъг жизнен цикъл и
включват извършване на подобрения на действащи или планирани обекти за гарантиране
тяхната климатична устойчивост (напр. електропреносната и разпределителна
инфраструктура). Като цяло повишаването на устойчивостта на енергийния сектор е
потенциално значима
краткосрочна
до дългосрочна полза и това показва
съществуващата необходимост да се отговори на рисковете, свързани с изменението на
климата.
201.
Възможно е също така ползите да бъдат преценявани от гледна точка на
техните по-широки социалноикономически предимства или ползи за околната
среда. Например идентифицираната дейност за повишаването на енергийната
ефективност на сградите има потенциала да предостави множество съпътстващи ползи,
а именно изпълнението на цели за смекчаване на въздействието от изменението на
климата, по-голямо удобство за жителите и работещите и, ако е насочена към уязвимите
групи от населението, (напр. бедното население в градските и селските райони), би могло
да се адресира и проблема със социалното неравенство. Освен това мярката за
преразглеждането на употребата на вода за охлаждане от термичните и ядрените
електроцентрали може да предостави съпътстващи ползи за околната среда, посредством
намаляването на водоползването на сладководни ресурси.

3.3.4. Усилия
202.
В България се счита, че енергийната инфраструктура е устойчива на
изменението на климата, поради факта, че тя е сравнително добре планирана и
поддържана. Като част от критичната инфраструктура, енергийната инфраструктура е
изградена, поддържана и експлоатирана в съответствие с доказани във времето
строителни стандарти, регулации и добри практики. Взимат се под внимание
характеристиките на площадките, които също така включват и метеорологичните
екстремуми (напр. температура, валежи, водоснабдяване и ветрове) и други показатели
от изминали периоди (геоложки проучвания, земетресения, земеползване и др.), плюс
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резерв на безопасност. Тази технически базирана гледна точка за енергийния сектор би
означавала, че ще е относително лесно да се интегрира климатичната устойчивост с найдобрите практики.
203.
Много е вероятно дейностите, за адресиране на съществуващите и бъдещите
климатични рискове, вече да се изпълняват, независимо дали енергийният сектор
е наясно с това или не; мащабирането, повтарянето и разширяването на тази
дейност представлява ефективен начин за повишаването на устойчивостта.
Идентифицирането на области с високи нива на адаптация е един от начините да се
повиши устойчивостта с минимални усилия. Например дейностите за повишаването на
енергийната ефективност (за целите на смекчаване), също така предоставят ползи за
повишаването на устойчивостта към изменението на климата. Вероятно има и други
примери за такива дейности, предприети от заинтересованите страни в енергийния
сектор, обаче в момента те не са установени.
204.
От друга страна физическите мерки може би изискват значително повече
усилия и евентуално биха били ограничавани от външни фактори. Подобни пречки
за адаптация биха могли да са технологични, институционални, финансови, политически
и регулаторни. Например, възможността за изграждане на защита от наводнения може
да бъде ограничена от потенциалните въздействия върху общностните и търговските
дейности в долната част на речните басейни и ограниченото физическо пространство на
площадката. Следователно, може да е необходимо да се въведат специфични условия за
всеки отделен случай за справяне с пречките пред адаптацията.

3.3.5. Индикатори за измерване
205.
За да се изчисли степента на постигнатия напредък за всеки отделен
идентифициран приоритет за адаптация, се предлага регулярен анализ на следните
три въпроса131:
1. Има ли план? Да се оцени дали политиките и плановете за всяка отделна област
адресират съответните климатични рискове. Например, дали в националната
енергийна стратегия се разглежда изменението на климата и дали се предоставя
основа за планирането на решенията, които да отговорят на съществуващите и
бъдещите рискове от наводнения?
2. Предприемат ли се действия? Да се оцени дали мерките, предприети от
различните заинтересованите страни, дават резултат и спомагат за намаляването
на въздействията от изменението на климата.
3. Има ли напредък при управлението на уязвимостта? Да се прегледат
наличните данни, да се оцени дали уязвимостта от рисковете, свързани с
изменението на климата, се увеличават или намаляват.
Отговорите на отделните въпроси се класифицират както следва:


Червено: липсват планове и политики, извършване на дейности или постигане на
напредък в адресирането на уязвимостите;

Разработени на основата на методология, използвана от Под-комисията по адаптация на Великобритания, за оценка
на напредъка за повишаване на климатичната устойчивост в рамките на няколко ключови сектори, включително
инфраструктура.
https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2015/06/6.736_CCC_ASC_Adaptation-Progress131

Report_2015_FINAL_WEB_070715_RFS.pdf
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Оранжево: приоритетът за адаптация е частично адресиран, има известни
доказателства за напредък в определи области; или



Зелено: плановете са налице, дейностите се изпълняват, има напредък.

3.3.6. Институционална уредба
206.
Трябва да се ангажира широк кръг от заинтересовани страни в енергийния
сектор, както с идентификацията, така и с извършването на конкретни дейности за
адаптация, в т.ч. правителството, регулаторите, енергийните дружества и
финансовите институции (банки, застрахователи, инвеститори). В зависимост от
конкретния вариант за адаптация, различните заинтересовани страни ще поемат
„водеща“ или „поддържаща“ роля, както е описано в Таблица 8. На този етап не е
възможно да бъдат определени различните роли.
Таблица 8. Институционална уредба за всеки един от осемте идентифицирани варианта за
адаптация на сектора
Забележка: На този етап все още не е уточнено коя институция ще е водеща и коя поддържаща
за всеки отделен вариант.
Вариант за адаптация

“Водеща” институция (и
роля)

“Подкрепяща”
институция(и) (и роли)

1. Интегриране на съображенията за
изменението на климата в секторните
енергийни политики и планове
2. Преглед на оперативните планове и плановете
за действие при извънредни ситуации при
производството на електроенергия (термични и
ядрени
електроцентрали,
въгледобив,
хидроенергетика)

3. Внедряване на устойчиво към изменението на
климата проектиране и строителство при
обновяването на инфраструктурата за пренос и
разпределение
4. Внедряване на устойчиво към изменението на
климата проектиране и строителство при
изграждането на нов блок в АЕЦ „Козлодуй“

5. Диверсификация на доставките, включително
и чрез микрогенерации, използващи ВЕИ и
системи за централно отопление, с цел
повишаване на общата устойчивост на
енергийната система
6. Повишаване на енергийната ефективност в
обществени и частни сгради, за да се осигури
поддържането на съществуващия енергиен
баланс
7. Осигуряванве на секторнoориентирана
информация, получена от мониторинга,

---------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------

99

Адаптация към изменението на климата – Секторна оценка за енергетиката
прогнозите и метеорологичните данни, за
нуждите на енергийния сектор
8. Изграждане на институционален капацитет и
информационни мрежи

3.3.7. Последствия от бездействие / несполучлива адаптация
207. Енергийната инфраструктура в България, включваща съоръжения и системи,
които са неразделна част от функционирането на страната, е приоритетна област за
адаптация. Инфраструктурните системи имат дълъг жизнен цикъл, много често са
уязвими на екстремните метеорологични събития и повредата им предизвиква ефекта на
доминото върху други мрежи и обекти. Устойчивите енергийни мрежи и услуги са също
така и ключово предимство за конкурентоспособността на икономиката.
Предприемането на действия сега за повишаването на тяхната устойчивост има
икономически смисъл, особено в контекста на изменението на климата.
208.
Повечето инфраструктурни обекти са с дълъг жизнен цикъл и веднъж
построени, реконструкцията им е скъпоструваща. Следователно планирането и
проектирането на енергийната инфраструктура трябва да отчита прогнозираните
промени и несигурността на климата в бъдеще до края на века, а и след това - за обектите
с най-дълъг жизнен цикъл. От самото начало може да се изгради инфраструктура, която
отговаря на тези прогнози или да се проектира по начин, който позволява рентабилно
модернизиране според изменението на климата (наричан подход на „управлявана
адаптация“).

Хоризонтален въпроси, компромисни решения и синергии на
вариантите за адаптация
209.
Управлението на водните ресурси е основен хоризонтален въпрос, който е
свързан както с енергийния сектор, така и с водния сектор, земеделието,
биоразнообразието и екосистемите, градската среда и туризма. Мерките за адаптация
в енергийния сектор могат да имат положителни и отрицателни последствия за
заинтересованите страни в други сектори и райони, които разчитат на водните ресурси,
очертавайки важността на междусекторното и регионалното и координираното
икономическо развитие и управление на околната среда. Например, при водоползване за
охлаждане от енергийния сектор, ще трябва да се вземат под внимание и нуждите от
водни ресурси и на другите сектори. В рамките на Дунавския басейн, Международната
комисия за опазване на река Дунав (ICPDR), е ключов форум за координирани действия,
а Планът за управление на речните басейни в Дунавския район (2015) предоставя рамката
за сътрудничество. Наводненията също са хоризонтален проблем, който изисква
координиран отговор. Още веднъж в рамките на Дунавския басейн, Планът за
управление на риска от наводнения предоставя полезна рамка за сътрудничество.
210.
Управлението на потреблението, чрез мерки за енергийна ефективност, се
преплита със сектора на градско развитие. Повишаването на енергийната ефективност
на жилищните сградите и други обществени пространства може да се постигне чрез
изграждането на нови сгради, но и със саниране на съществуващия сграден фонд. Трябва
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обаче да се действа предпазливо, за да не се допусне високо енергийно ефективни,
изолирани сгради да се превърнат в потенциален риск от прегряване, особено като се има
предвид тенденцията за повишаване на температурите. Трябва да се избере подходяща
технология и проектиране, взимайки предвид тези две цели.
211.
Редица въздействия от изменението на климата върху други сектори биха могли
да окажат влияние и на енергийния сектор. Обобщение на предимствата и недостатъците
за енергийния сектор, от въздействията от изменението на климата върху други сектори,
е представено в Таблица 9.
Таблица 9. Матрица на взаимосвързаностите

Влиянието
на ИК в …



Въздействие 

Енергетика

Предимства

Недостатъци

(виж тук)


Земеделие




Биоразнообразие
и екосистеми

Горско
стопанство
Човешко
здраве









Туризъм

Транспорт



По-голямата нужда от помпено
напояване поради по-честите/силни
засушавания и продължителния
вегетативен период ще увеличи
енергийното потребление
По-голямата нужда от напояване поради
по-честите засушавания ще доведе до
по-голяма конкуренция за ползване на
водните ресурси м/у 2-та сектора
Завишените изисквания/законодателство
за защита на околната среда могат да
повлияят на избора на
местоположението на енергийните
обекти
Повишаването на температурите на
въздуха и водата, в комбинация с
променените валежи, могат да доведат
до увеличаването на инвазивните
видове, причинявайки щети на
охлаждащите системи на ТЕЦ-и и АЕЦ.
Завишените изисквания/законодателство
за защита на околната среда могат да
повлияят на избора на
местоположението на енергийните
обекти
Повишен риск за здравето и
безопасността на работниците по
поддръжката
Дългият летен сезон и високите летни
температури ще доведе до по-голям брой
туристи на крайбрежието, което ще
повиши необходимостта от охлаждащи
системи през лятото (по-високо
енергийно потребление)
Ниските водни нива на р. Дунав, поради
по-честите/силни засушавания, ще
доведат до прекъсване на
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Градска
среда





Водни
ресурси

Намалено търсене на
енергия за отопление
поради по-топлите зими
ще доведе до по-ниско
енергийно потребление
Повишаване на речния
дебит, влияещ върху
работата на ВЕЦ-и (малки
и големи)





корабоплаването по реката,
възпрепятствайки вноса на въглища.
Застудяването през зимата ще доведе до
замръзване на р. Дунав и до прекъсване
на корабоплаването по реката,
възпрепятствайки вноса на въглища.
Поради по-високите температури
нуждата от охлаждането на сградите ще
е по-голяма, което ще повиши
потреблението на енергия.
Ограничената наличност на вода ще
създаде напрежение между различните
потребители (напр. земеделие,
водоснабдяване, екосистеми) и ще
засегне наличието на вода за
производство на електроенергия (напр.
за охлаждане на системи и в
хидроенергетиката)

Подход за определяне на приоритети
212.
Приоритетните дейности са обосновани, когато има високо ниво от
краткосрочен риск или съществуват дългосрочни рискове, които са с дълъг жизнен
цикъл или изискват дълги периоди на предварителна подготовка.132 Както е
показано на Графика 13 и Таблица 10, вариантите за адаптация на българския енергиен
сектор се приоритизират, ако отговарят на един или повече от следните критерии:
1. Адаптация с бързи, стабилни ползи. Ускорената адаптация има смисъл, ако
предложените мерки имат незабавни, стабилни133 ползи, които в противен случай
биха били пропуснати; например налице е уязвимост или се очакват краткосрочни
въздействия от изменението на климата.
2. Задоволителни (‘Low-regret’) мерки за адаптация с дълъг период на
предварителна подготовка. Има смисъл на се ускорят тези мерки за адаптация
с имат дълъг период на предварителна подготовка, като например НИД, дори и
когато ползите от тях се появят на по-късен етап.
3. Областите, при които решенията, взети днес, могат да блокират уязвимости
за дълъг период от време. Ускорената адаптация е желателна, ако днешните
погрешни решения ни правят по-уязвими в бъдеще и ако е скъпоструващо тези
решения да бъдат изменени. Възможно е в тази категория да попаднат няколко
стратегически решения, в т.ч. за дългосрочната инфраструктура
(напр.
местоположението на нови енергийни обекти), планирането на земеползването и
планирането на политиките на развитие, като например регионално енергийно
потребление.
132

Fankhauser, S., Ranger, N., Colmer, J., Fisher, S., Surminski, S., Stainforth, D. and Williamson, A. An Independent National
Adaptation Programme for England. Policy Brief, March 2013. Grantham Research Institute on Climate Change and the
Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy. http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp content/uploads/2014/02/PB-independent-national-adaptation-programme-for-england.pdf

„Стабилен“ в конкретния случай означава, че ползите от мярката се разпростират върху реалистичен диапазон от
бъдещи климатични изменения в района; т.е. ползите са устойчиви на несигурността на изменението на климата в
бъдеще.
133
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Графика 13. Рамка за оценка на климатичните рискове и приоритизиране на дейностите за
адаптация134
Краткосрочен риск
Спешност на
риска

Спешност на
реакцията

Висок

Дългосрочен риск

Нисък

Висок

Потенциал за
блоклиране
Да

Реакция по
мерки за
адаптация

Нисък

Ранни стабилни
ползи

Задоволителни
мерки
Да

Да

Приоритетни действия
Действия за
избягване на
блокиране

Мерки с ранни
стабилни ползи

Не

Иницииране на
дългосрочни
мерки

Списък за
наблюдение
Мониторинг,
изучаване, преглед
=и/или

Забележка: Там където краткосрочните рискове и възможностите от изменението на климата
са високи, обикновено е икономически обосновано да се действа отрано. Но дори и когато
рисковете са дългосрочни, може да възникне необходимост от ранни действия, особено ако
съществува опасност от блокиране, в следствие на решения, които са взети днес или, там
където мерките за адаптация имат дълги подготвителни периоди. В случаите когато
краткосрочните и дългосрочните рискове са ниски, несигурността в съществуващата
доказателствена база означава, че тези области с потенциални въздействия не трябва да бъдат
пренебрегвано, а по-скоро включени в списъка за наблюдение.

134

Fankhauser, S., Ranger, N., Colmer, J., Fisher, S., Surminski, S., Stainforth, D. and Williamson, A. An Independent National
Adaptation Programme for England. Policy Brief, March 2013. Grantham Research Institute on Climate Change and the
Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy. http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp content/uploads/2014/02/PB-independent-national-adaptation-programme-for-england.pdf
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Таблица 10. Приоритизиране на вариантите за адаптация въз основа на способността им да
избегнат блокиране, да предоставят ранни стабилни ползи и/или имат дълги период на
предварителна подготовка.

Варианти за адаптация

1. Интегриране на съображенията за изменението на
климата в секторните енергийни политики и планове

Действие за
предотвратяване
на блокиране

4. Включване на устойчиви към изменението на климата
проектиране и инженеринг за строителството на нов блок
в АЕЦ „Козлодуй“;

5. Диверсификация на снабдяването, включително и чрез
малки мощности, използващи възобновяеми енергийни
ресурси и системи за централно отопление, за
повишаване на общата устойчивост на енергийната
система

Иницииране
на дейности с
дълъг период
на
предварителна
подготовка






2. Преглед на плановете за действие при извънредни
ситуации при производството на електроенергия
(термични и ядрени електроцентрали, въгледобив,
хидроенергетика);

3. Включване на устойчиви към изменението на климата
проектиране и инженеринг за обновяването на
инфраструктурата за пренос и разпределение

Предприемане
на мерки,
които имат
ранни
стабилни
ползи















6. Повишаване на енергийната ефективност в
обществените и частните сгради, за да се осигури
поддържането на съществуващия баланс между
снабдяването и потреблението



7. Интерпретация на информацията, получена от
мониторинга, прогнозите и метеорологичните данни, за
нуждите на енергийния сектор



8. Изграждане на институционален капацитет и мрежи
от знание





213.
Допълнителна оценка и сравнение на вариантите за адаптация могат да
бъдат постигнати чрез многофакторен анализ. В Таблица 11 е показан подход,
успешно използват от няколко държави в Централна Азия, за оценка на вариантите за
адаптация за повишаване на климатичната устойчивост на енергийния сектор. В рамките
на работилница заинтересованите страни от енергийния сектор са били помолени да
оценят всеки един критерий, поставяйки оценка от 1 (ниска) до 3 (висока), след което
получените резултати се събират по колоните „предимства“ и „недостатъци“, за да се
получава индикатор за всеки отделен вариант, като се извади оценката за
„недостатъците“ от тази за „предимствата“. По-високата стойност на индикатора
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означава, че вариантът има по-голяма икономическа целесъобразност. Вариантът „да не
се предприема нищо“ също трябва да бъде оценен. В следната таблица са посочени
определенията за отделните критерии.

Таблица 11. Многофакторен анализ на идентифицираните възможностите за адаптация в
енергийния сектор на Таджикистан
Risk:
Option

Positives (P)
Effectiveness
at reducing
risk

1

Sustainable

Flexible or
Reversible

Indicator

Negatives (N)
SUM
(P)

Cost of
implementation
/ Technical
feasibility
issues

Social
impact

Environmental
impact

SUM
(N)

P–N

Do nothing

2

Adaptation Options

3

4

5

6

Определение на критериите:
Предимства:
 ‘Ефективност при намаляване на риска’
 ‘Устойчивост’: Необходимият темп и равнището на опцията могат да се поддържат в
дългосрочен план
 ‘Гъвкавост или обратимост’: Опцията може да бъде модифицирана лесно, за да отговори на
променящите се условия
Недостатъци :
 Разходи за прилагане/въпроси, свързани с техническата приложимост, вкл.:
o Инвестиционни разходи и текущи разходи
o Необходима технология
o Необходимост от човешки капитал, професионални умения
 Социално въздействие
 Влияние върху околната среда
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Приложения
Приложение 1 Енергийна зависимост (%)
държава\година

2000

2001

2002

2003

ЕС (28 държави-членки)

46,7

47,4

47,5

Евро зона (19 държави)

64,1

63,2

63,8

64

Белгия

78,1

80,6

77,6

79,6

46

45,8

45,7

46,3

22,8

25

26,2

24,9

България
Чехия
Дания

48,8

2004
50,2

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

52,2

53,6

52,8

54,5

53,5

52,6

54

53,4

53,1

53,5

54,1

64

65

65,4

63,7

64,6

63,5

62,1

62,5

61,2

60,1

60,3

62,4

79,9

80,1

79,6

76,9

81,1

75,6

78,2

75,4

76,1

77,4

80

84,3

48,1

46,7

45,6

50,7

51,7

45,1

39,6

36

36,1

37,7

34,5

35,4

25,3

27,8

27,6

25

27,8

26,9

25,5

28,8

25,4

27,7

30,3

31,9

-35

-28

-41,8

-31,3

-47

-49,8

-35,5

-24,1

-20,5

-19,7

-15,7

-5,6

-2,6

12,2

12,2

13,1

Германия

59,4

60,9

60,1

60,5

61

60,5

60,9

58,4

60,9

61,2

60,3

61,9

61,5

62,7

61,7

61,9

Естония

32,2

32,3

29,6

26,7

28,5

26,1

29,2

24,7

24,7

22

13,6

12

17

11,9

8,9

7,4

Ирландия

84,8

89,5

88,9

89,4

90,4

89,6

90,9

87,5

90,7

88,9

86,6

90

85,1

89,3

85,3

88,7

Гърция

69,5

68,9

71,5

67,5

72,7

68,6

71,9

71,2

73,3

67,6

69,1

65,1

66,4

62,2

66,2

71,9

Испания

76,6

74,7

78,5

76,7

77,6

81,4

81,2

79,6

81,3

79,1

76,7

76,3

73,1

70,4

72,9

73,3

Франция

51,5

50,8

51,1

50,5

50,7

51,6

51,5

50,4

50,8

51

49

48,8

48,3

48,1

46,1

46

Хърватска

48,4

46,5

54,3

50,6

51,8

52,5

49

51,6

54,6

46

46,6

49,4

48,9

47

43,8

48,3

Италия

86,5

83,2

85,6

83

84,4

83,4

85,9

83

82,9

80,8

82,6

81,4

79,2

76,8

75,9

77,1

Кипър

98,6

95,9

100,1

96,1

95,4

100,7

102,5

95,9

97,5

96,3

100,8

92,4

97

96,3

93,2

97,7

Латвия

61

59,3

58,7

63,2

69,4

63,9

66,7

62,5

58,8

60,4

45,5

59,9

56,4

55,9

40,6

51,1

Литва

59,4

46,2

41,6

43,8

46,6

56,8

62

61,2

57,8

49,9

81,8

81,7

80,3

78,3

78

78,4

Люксембург

99,6

97,4

98,6

98,4

97,9

97,4

98,2

96,7

97,5

97,5

97,1

97,3

97,5

97,1

96,5

95,9

Унгария

55,2

53,5

56,8

62

60,9

63,1

62,7

61,2

63,2

58,6

58,2

51,9

52,3

52,4

61,8

55,6

Малта

100,3

99,8

99,8

99,8

99,8

100

100

100

100

99,9

99

101,3

101

104,1

97,7

97,3

Нидерландия

38,1

34,2

34,7

39,1

32,1

38

38,3

37,8

34,3

36,4

30,3

30,1

30,6

26,1

33,8

51,9

Австрия

65,4

64,9

67,9

70,8

71

71,8

72,7

69,2

69,2

65,5

62,9

70,3

64,5

61,6

66,1

60,8

Полша

9,9

9,9

10,6

13,2

14,5

17,2

19,6

25,5

30,2

31,6

31,3

33,4

30,6

25,6

28,6

29,3

Португалия

85,1

85,1

84,1

85,5

83,9

88,6

84

81,4

83,4

81,4

75,1

77,7

79,2

72,4

71,2

77,4

Румъния

21,8

26,1

24,1

25,4

30,2

27,6

29,4

31,7

28

20,3

21,9

21,6

22,7

18,5

17,1

17,1

Словения

52,8

50,4

50,6

53,6

52,4

52,5

52

52,5

55,1

48,2

48,7

47,7

51,2

46,9

44,5

48,7

Словакия

65,5

62,2

63,9

64,5

67,7

65,3

63,8

68,3

64,4

66,5

63,1

64,3

60,2

59,2

60,9

58,7
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Финландия

55,1

54,8

52

58,8

54,3

54,1

53,6

52,9

54,1

53,6

47,8

52,8

46,3

48,6

48,9

46,8

Швеция

40,7

37,7

37,2

42,8

36,3

36,8

36,8

35,4

37,1

36,7

36,6

36,3

28,7

31,6

32

30,1

-16,9

-9,3

-11,9

-6

4,5

13,4

21,2

20,5

26,2

26,4

28,2

36

42,2

46,3

45,5

37,4

Великобритания
Исландия

30,5

29

28,8

27,8

31,9

31,1

25,9

22,8

21,1

20

18,5

17,9

13,7

13,3

14

16,5

Норвегия

-733,1

-716,6

-803,1

-739,1

-740,1

-703,2

-667,4

-657,1

-570,5

-580,2

-499

-590,9

-566,9

-479,4

-592,5

-585,9

Швейцария

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Черна Гора

:

:

:

:

:

42,1

44,8

54

45,9

42,9

26,3

36,2

34,2

23,4

29,9

29,8

БЮР Македония

39,9

38,2

45,7

38,1

41,2

41,8

43,3

46,4

44,8

43,9

43

44,5

47,9

46,7

51,8

52,6

Албания

46,6

53,3

54,6

51,1

48,3

50,5

41,8

50,9

52

47,7

30,5

37,4

22

28,1

34,2

14

Сърбия

13,7

22,3

25,5

27,6

32,1

35,3

37,2

35,9

37,2

32,2

33,2

30,4

27,8

23,7

27,5

27,2

Турция

66,3

65,1

67,8

71,1

70,4

71,6

72,6

74,3

72,2

70,4

69,3

70,7

75,3

73,9

74,8

77,5

2,9

0,8

-0,4

-2,8

0,5

6

3,8

7,7

4,8

4,4

6

12,1

12,7

7,6

21,4

:

27,1

27,1

27,2

26,7

27,2

28,2

29,5

29

27,1

25,9

24,6

27,5

27,3

21,9

27,2

27,6

Босна и Херцеговина
Косово (съгласно
Резолюция на Съвета за
сигурност на ООН
1244/99)
Източник на данните :

Евростат

Последна актуализация:

12.04.2017

Дата на
екстракция/отваряне:

25 април 2017 10:32:37 CEST

Хиперлинк към таблицата:

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdcc310

Общи условия на интернет
страницата на ЕС:

http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm

Кратко описание :

Енергийната зависимост показва степента, в която една икономика зависи от вноса, за да посрещне енергийните си нужди. Показателят е изчислен като нетен
внос, разделен на сумата на брутното вътрешно потребление на енергия плюс морска бункеровка.

Код:

tsdcc310
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Приложение 2 Енергийна интензивност на икономиката (кг нефтен еквивалент за 1 000 евро)
Брутно вътрешно потребление на енергия към БВП (кг нефтен еквивалент за 1 000 евро)
държава\година

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ЕС (28 държави-членки)

154,9

154,9

152,8

153,9

151,6

149,2

145,1

138,5

137,5

135,5

137,6

130,3

129,9

128,2

121,6

120,4

Евро зона (19 държави)

142,7

143,3

142,1

143,9

142,7

140,9

137

130,9

130,3

128,8

130,4

123,5

123,5

122,8

117,1

116,4

Белгия

190,4

186,8

176,9

183,2

178

173,3

166,2

157,8

162,8

159,3

166,8

153,3

146,8

152,1

141,6

141,3

България

758,8

761,7

696,6

683,8

630,6

614

593,2

542,8

509,2

463,9

464,9

490,1

467,8

426,3

445,5

448,5

Чехия

361,6

359,5

358,1

361

352,5

327,6

314,4

297,3

283,9

280,6

290,5

274,5

274,9

276,4

261,2

251

Дания

87,6

89,2

87,4

90,6

85,8

81,3

84,1

81,3

78,4

79,2

82,4

75,5

72,6

71,5

66,3

65,1

Германия

145,1

146,8

143,6

143,4

142,6

140,9

139,7

128,5

128,4

127,7

128,9

118,1

118,3

120,2

114,2

112,6

Естония

466,4

457,6

416

427,8

412,3

373,9

331,1

344,4

352,2

372

417,9

390,4

370,3

400,2

387,7

358

Ирландия

115,7

114,1

108,7

102,1

98

93,5

90,3

88,8

91,5

90,6

90,7

83

83,3

82,1

74,9

62

Гърция

149

147,2

143,9

139,6

135,1

136,7

130,1

125,7

127,4

127,4

127,1

135,3

144,7

131,6

131,8

132,2

Испания

142,5

140,6

140,6

141

142,8

140,7

135,2

132

126,5

120,8

120,5

120,1

123,3

116,9

112,7

113,7

Франция

145,4

147,6

146,1

147,3

145,4

143,7

138,4

133,8

134,2

132,2

133,5

126,5

126,4

126,1

120,2

120,7

Хърватска

238,7

239,6

233,7

237,4

228

222,5

210,9

209,2

199,4

208,1

209,5

207,3

201,9

197,7

189,6

194,1

Италия

112

110,5

111,2

116,7

115,3

116,6

113,2

111,5

111,6

110,1

110,9

106,9

105,7

103,5

97,9

100,4

Кипър

168,5

164,4

160,8

169,8

152,4

148,9

148

147,4

149,4

147,9

142

138,9

134,2

124,1

128,4

128,7

Латвия

314,8

316,9

294

288,2

273

252,3

234

218,2

217,5

243,9

260,2

231,3

230,5

221,1

215,8

207,3

Литва

385,5

415,9

417

392,6

376,2

329,5

300,8

294,9

286,6

307,3

242,2

235,8

229,9

209,3

202,5

205,4

Люксембург

118,7

122,1

122,7

127,2

136,4

134,8

126,1

114,1

115,6

113,9

115,5

110,8

108,7

101,6

93,6

89,1

Унгария

314,4

309,5

296,8

291,5

275,1

278

266,2

258,9

254,8

257,4

261,5

250,4

239,5

225,6

218,5

224

Малта

148,6

162,5

147,7

158,4

162,2

162,8

150,1

153,4

148,1

136,6

142,2

140

142,9

122,1

114

90,5

Нидерландия

140,8

141,3

143,4

147,5

147,3

142,4

136,2

131

128,6

129,9

136,3

125,3

127,2

126,9

119,4

118

Австрия

114,4

118,7

117,9

123,2

122,9

123,5

120

114,2

113,4

111,2

116,4

109,9

108,7

110,3

105,6

107,1

Полша

360

359,1

346,9

346,5

329,7

321,7

318,2

297,1

288,2

270,6

278,3

265,3

252,8

250,3

233,3

227,1

Португалия

151,3

149,6

154,7

152,2

154,6

157,4

147,8

144,1

139,6

142

135

133,8

131,2

133,5

130,6

133,9

Румъния

441,7

422,4

417,1

412,3

375,1

357,2

342,1

318,8

293

278,3

282,5

285,4

274,4

243

233,8

226,7
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Словения

231,3

235,9

230,4

226,6

223,8

220,2

208,4

195,1

199,7

199,7

202,4

201

198,3

195,5

183,7

177,6

Словакия

436,9

434,2

416,9

393,7

368,6

355,1

324,7

277,3

269

260,7

264,2

250,3

236,3

237,1

220,1

215,1

Финландия

205

204,5

212,1

219,8

213,3

192,1

200,6

189,7

181,7

186,7

198,3

186,6

183,3

181,9

186,4

177,2

Швеция

163,2

168,5

165,5

157,1

156,4

149,5

138,8

134,2

134,3

130,5

137,6

130,6

131,8

128,4

122,8

111,3

Великобритания

147,2

144

139

137,1

133,1

130,1

125

117,6

116,6

114,9

116,2

106,7

108,2

104,7

95,8

94,3

Исландия

430,7

400,8

410,1

400,6

369

352,2

417,2

447

507

562

585,6

614,2

561,7

563,5

550,9

510,2

Норвегия

95,4

96

88,2

94,2

88,9

87,9

87,2

85,9

99,7

98,5

106,1

87

89,6

97,7

81,3

85,5

Швейцария

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Черна Гора

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

351,6

341,1

306,2

294,7

301,1

БЮР Македония

501,3

500,8

484,6

517,4

486,1

490,8

471,3

461,7

429,4

401,3

397,4

425,1

411,5

373,4

350,5

336,3

Албания

346,9

325,9

343,9

324,4

335,6

318,5

288,7

258,1

249,7

247,7

238,1

241,6

224,6

250,1

243,7

225,7

Сърбия

709,9

727,3

725,7

723,8

715

601,7

610,4

569,5

546,7

514,1

523,8

536,6

486,9

487,4

441,9

486,1

Турция

195,5

192,3

192,2

190,9

180

172,7

177,7

181,9

178,3

186,8

183,9

176,4

177

160,2

160,7

161,1

Косово (съгласно Резолюция на
Съвета за сигурност на ООН
1244/99)

:

:

:

:

:

:

:

:

539,6

577

571,7

553,2

504,7

473,5

448,3

490,4

Източник на данните:

Евростат

Последна актуализация:

12.04.2017

Дата на отваряне:

25 април 2017 10:28:05 CEST

Хиперлинк към таблицата:

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdec360

Общи условия на интернет
страницата на ЕС:

http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm

Кратко описание:

Показателят е съотношението между брутното вътрешно потребление на енергия и брутния вътрешен продукт (БВП) за дадена
календарна година. Брутното вътрешно потребление на енергия се изчислява като сумата от брутното вътрешно потребление на
пет вида енергия от: въглища, електрическа, нефт, природен газ и ВЕИ. Данните за БВП са взети като верижно съставени обеми по
постоянни цени на 2010 г. Коефициентът на енергийната интензивност се изчислява като съотношение на брутното вътрешно
потребление на енергия, измерено в кг н.е. (килограм нефтен еквивалент) и БВП (в 1 000 евро) и се измерва с кг н.е. за 1 000 евро.

Код:

tsdec360
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Приложение 3 Предвидени за присъединяване ВЕИ в електропреносната
и електроразпределителните мрежи
Вид ВЕИ

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Общо за
периода
до 2024

ВяЕЦ (MW)

50

120

50

40

70

120

80

70

50

30

680

ФЕЦ (MWp)

42

38

185

46

8

92

19

27

35

38

530

ВЕЦ (MW)

7

3

1

1

1

1

3

47

60

71

195

БиоЕЦ
(MWe)

25

19

4

4

4

4

5

6

6

7

84

Общо

124

180

240

91

83

217

107

150

151

146

1489

Източник: Електроенергиен системен оператор, План за развитие на преносната
електрическа мрежа на България за период 2015-2024, София, 2015
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Приложение 4 Съществуващи ВЕИ, 2014 (MW)
ВЕЦ (без помпи)

2 223

Вятърни ЕЦ

694

Фотоволтаични ЕЦ

1 038

Биомаса

46

Източник: Електроенергиен системен оператор, План за развитие на преносната
електрическа мрежа на България за период 2015-2024, София, 2015
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Приложение 5 Нови конвенционални производствени мощности и
рехабилитации (MW)
Година Електрическа централа

Инсталирана
мощност, MW

2015

АЕЦ „Козлодуй“, ТГ10

+100

2016

АЕЦ „Козлодуй, ТГ9

+100

2016

ГПЕЦ ‚Хасково“, 1 група

128

2017

ГПЕЦ ‚Хасково“, 2 група

128

2022

Каскада „Горна Арда“, ВЕЦ „Бял Извор“

44

2023

Каскада „Горна Арда“, ВЕЦ „Ардино“

56

2024

Каскада „Горна Арда“, ВЕЦ „Китница“

66
Общо

622

Източник: Електроенергиен системен оператор, План за развитие на преносната
електрическа мрежа на България за период 2015-2024, София, 2015
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Приложение 6 Прогноза за брутното електропотребление, 2015-2024
(GWh)
Година

2017

2018

2009

2020

2021

2022

2023

2024

Брутно
потребление,
максимален
сценарий, GWh

40 130

40 810

41 400

41 920

42 340

42 680

42 890

43 040

Брутно
потребление,
минимален
сценарий, GWh

39 420

39 810

40 110

40 310

40 480

40 620

40 740

40 860

Източник: Електроенергиен системен оператор, План за развитие на преносната
електрическа мрежа на България за период 2015-2024, София, 2015
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Приложение 7 Електропроводи
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