
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ – книжка
във вестник „24 часа“ и сайта 24chasa.bg

на 20 юни 2022 г.

Кой Кой е
ЕНЕРГЕТИКА

„ЕНЕРГЕТИКА  – Кой Кой е“ е специално приложение на вестник „24 часа“ 
от серията икономически анализи, които 
представят развитието на най-важните  
сектори и компаниите в тях. 

Приложението ще бъде публикувано  
на 20 юни, понеделник, в книжка  
със специален формат в целия тираж  
на в. „24 часа“.

В приложението 
ще анализираме 
състоянието и но-
вите тенденции 
в енергетиката, 
пазарните прог-
нози и предизви-
кателства за 
2022 г. Ще направим преглед на подсекторите в 
производството на енергия – ТЕЦ, ВЕЦ, ВЕИ, АЕЦ, 

на електроразпределението, на паза-
ра на енергия. В специален раздел ще 
разгледаме добрите практики, ино-
вациите, корпоративната социална 
отговорност на компаниите.

Във всеки от подсекторите  
ще представим  
големите компании.

Ще строят още
2544 мегаватчаса
соларни и вятърни
централи

Никола Газдов:
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Газът е възлов в този
преходен период към зеле-
ната енергия. И основни
количества ще се насочат
към комплекса “Марица-из-
ток”.

Някак си “Мариците”
липсваха в първоначалния
вариант в българския план
за възстановяване. Във
втория вариант се появи
газопровод с инвестиция за
477,2 млн. лв. Парите са
заделени за изграждане на
инфраструктура за пренос
на водород и нисковъгле-
родни газообразни горива
за захранване на електро-
централи и други потреби-
тели във въглищни региони
в България.

С парите ще се изградят
125 км нови газопроводи
към ТЕЦ “Марица-изток 2”,
“КонтурГлобал Марица-из-
ток 3”, “Ей И Ес - 3С Мари-
ца-изток 1” и други потре-
бители в Маришкия въгли-
щен басейн. Предвиждаше
се и захранване на ТЕЦ
“Бобов дол” и други потре-
бители в региона, като га-
зопроводите до тях са око-
ло 50 км. Новите тръби ще
бъдат свързани с газопре-
носна мрежа на “Булгар-
трансгаз” и с IGB - интерко-
нектора Гърция - България.

Записани бяха и едни
78,2 млн. лв. за пилотни
проекти за водород. В по-
следния вариант на плана

парите за
инсталации за
водород бяха
увеличени
три пъти - на
234,7 млн.,

като безвъзмездното под-
помагане е 117,4 млн. лв.

С още 100 млн. са увели-
чени и първоначалните ин-
вестиции от 434,3 млн. лв.
в газопроводи, пригодени и
за транспортиране на во-
дород към централите от
комплекса “Марица-изток”
и към ТЕЦ “Бобов дол”.
Планирани са и 42,9 млн.

лв. собствено финансиране.
Всъщност не е съвсем

ясно какво вече има в по-
следния вариант на плана,
който в момента се подго-
твя от вицепремиера Ата-
нас Пеканов. Министър
Живков заяви, че в област-
та на енергетиката са при-
ключени дебатите и 700
млн. евро ще се насочат
към комплекса “Марица-из-
ток”, но не стана ясно за
какво. Съфинансирането,
което се очаква от компа-
ниите, е 40%.

Самите централи и мини
“Марица-изток” се сдружи-
ха и финансират проучване
за депониране на въглеро-
ден диоксид. В момента, в
който стана ясно, че го
правят, последва силна
реакция от определени
енергийни и политически
среди, че това е невъзмож-

но.
Шефът на “Ей И Ес Бъл-

гария” Иван Цанков твърди,
ченамерениетоедасепроу-
чи дали технологията е въз-
можна и колко ще струва.

Вероятно още проекти
могат да се предвидят в
Маришкия комплекс, вклю-
чително фотоволтаични
централи и инсталации за
водород. Затова експерти-
те говорят и за множестве-
ност на решенията. И да
не забравяме и фонда за
справедлив преход, в който

1,178 млрд. евро
европейски пари
са предвидени за
застрашените от
Зелената сделка
региони
Преди да се посегне към

тях обаче трябва да са го-

тови териториалните пла-
нове на справедлив пре-
ход.

Предстои и дигитализа-
ция на мрежата на Елек-
троенергийния системен
оператор, за което са
предвидени 467 млн. лв. от
плана за възстановяване.
След тази модернизация
ще могат да бъдат присъе-
динени 2000 мегавата въз-
обновяеми мощности.

Все още не се знае дали
в плана е предвидено под-
помагане на складирането
на ток в батерии, или пък
за завършването на язовир
“Яденица” на ПАВЕЦ “Чаи-
ра”, което ще увеличи ка-
пацитета на най-голямата
“батерия” за складиране на
ток.

В ход е и последният
етап на либерализацията
на пазара на електроенер-

гия за най-малките небито-
ви потребители. От 1 юли
те трябва да са на свобод-
ния пазар.

Но все още няма дефини-
ция за енергийно уязвими
и бедни домакинства, за да
се направи финалната
стъпка - излизането и на
бита на свободния пазар.
Тази дефиниция се търси
от 2016 година.

Свободната търговия с
ток е неразривно свързана
и с присъединяването към
европейските пазари на
платформата “Ден напред”
на борсата. Тези дни стана
ясно, че до три месеца ще
се случи обединението
през границата с Румъния,
което ще направи невъз-
можни всякакви манипула-
ции на пазара у нас.

Това са основните ре-
форми, които се случват
или тепърва трябва да се
случат в енергетиката. Въ-
просът е това да стане
плавно и балансирано, без
трусове на електроенергий-
ната система.

И докато куп задачи на
държавно ниво чакат ре-
шение, не е така при биз-
неса. Той бързо започна
да монтира фотоволтаици
на покривите на цехове и
халета, за да намалява
сметките си за ток, които
купува на свободния пазар.

Наченки на силно раз-
движване има и при проек-
тите за възобновяеми цен-
трали. След като през 2012
г. те бяха стопирани един
път с мораториум, а след
това с различни законови
ограничения и дълго време
нямаше инвестиции, в мо-
мента има малък бум на
заявления за играждането
им. Заради поевтиняването
на модулите техният ток е
конкурентен на пазара. Ос-
вен това бяха направени и
някои законови промени,
които отключват вложе-
нията.

Проектът за
изграждане

на VII блок
в АЕЦ

“Козлодуй”
продължа-

ва да е
актуален

колкото и
довършва-

нето
на АЕЦ

“Белене”.

След дигитализацията
на преносната мрежа ще

се отвори капацитет за
още 2000 мегавата въз-

обновяеми централи.
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Енергетиката
в преход -
с въглища или без,
с атомен ток. И газ,
но не само от Русия

МАРИЯНА БОЙКОВА

Българската енергетика
е в преход и това е нео-
спорим факт. Причината -
новите правила на ЕС и
поставената цел за зеле-
на икономика до 2050 г.

Познатият ни в момента
микс с атомен ток, от те-
цове на въглища, които да
дават сигурност, с язовири
с големи вецове на тях и с
ПАВЕЦ “Чаира” само след
9 години няма как да бъде
приемлив, защото

от него постепенно
ще излязат
въглищата
През 2020 г. - в разгара

на пандемията и кризата,
която тя предизвика, ня-
маше срив на енергийна-
та система. Централите и
хората в тях работеха
дисциплинирано, опаз-
вайки се до голяма сте-
пен от вируса и не допус-
наха сътресения. Елек-
троснабдителните друже-
ства разсрочваха сметки
на хората, за да ги
улеснят.

Но пандемията посте-
пенно стихва и идва ред
на важни решения за
енергетиката заради Зе-
лената сделка в ЕС. Ед-
но от тях, което трябва
бързо да се намери, е
как ще продължи работа-
та на тецовете. Защото
българската енергетика
преживя затварянето на
малките блокове на АЕЦ
“Козлодуй”, но ги има въ-
глищните централи. През
зимата на 2017 г., когато
имаше изключително ни-
ски температури, тъкмо
те

не допуснаха
да спре токът
Да, за тецовете в Ма-

ришкия басейн има задъл-
жително изкупуване на
тока им от НЕК и се пла-
щат въглеродните емисии.
Но това е цената, за да
има модерни въглищни
централи.

В последните години
обаче в криза се оказа
най-голямата централа на
Балканите - държавната
ТЕЦ “Марица-изток 2”.
Причината - квотите за
парникови газове на аме-
риканските централи се
плащат от НЕК, но за дър-
жавната централа те вли-
зат в цената на тока и той
става почти непродаваем.

А само допреди десети-
на години нейната елек-
троенергия беше най-ев-
тина след тази на АЕЦ
“Козлодуй” - струваше 6
ст. за киловатчас при 4 ст.
на атомната централа. Се-
га Българският енергиен

� Работят се проекти и идеи за
използване на водород и складиране на ток
� Засега обаче те звучат повече
като екзотика, но може да се окажат
важна част от енергийното ни бъдеще

което по-скоро е невъз-
можно.

И двете процедури са в
ход, но не са приключени.
В зависимост от ситуация-
та в парламента ще се ре-
ши кой проект ще се пра-
ви, а е възможен и ва-
риант да бъдат спрени.

За газовата част от
енергетиката ни като че
ли има повече яснота. По-
следното правителство на
Бойко Борисов завърши
“Балкански поток” и какво-
то и да се случи, там

спиране не
може да има
Оставането на държава-

та на газовата карта като
транзитираща страна ни
струва инвестиции от 3
млрд. лв.

В четвъртът енергийният
министър Андрей Живков
заяви, че България е про-
пуснала да си прибере
1,350 млн. лева от тран-
зитния договор с “Газп-
ром”, от който оставаха 10
години, и с тях да финан-
сира т.нар. “разширение
на газопреносната мре-
жа”, което получи името
“Балкански поток”. Той се
усъмни и във финансовата
ефективност на проекта и
че ще се изплати за 10 г.

Само че по тръбата,
която бе построена, се до-
ставя газ за България и се
транзитира за Северна
Македония, Гърция, Съ-
рбия, че и за Румъния.

Чака се завършването
на връзката с Гърция, коя-
то в последните години бе
спасена. Еврокомисар
преди 2 години каза, че тя
е като котките и има 7 жи-
вота. Срокът да потече
газ по нея е юли догоди-
на. Живков заплаши, че
ако не се спазят срокове-
те, ще активира неустой-
ката от 90 000 евро на
ден.

Предстои построяването
и на връзката със Сърбия,
за която бе избран изпъл-
нител. Така газовата изо-
лация на България ще
приключи окончателно.

холдинг купува емисиите
за държавната тец, а су-
мите трансформира в дъл-
гове.

Друг стратегически въ-
прос освен бързо решение
за тецовете е бъдещето
на атомната енергия - да-

ли ще се строи АЕЦ “Бе-
лене”, или ще има VII блок
на АЕЦ “Козлодуй”? А мо-
же би и двата проекта,

Едно от
важните

решения,
които трябва

се вземат в
енергетиката, е
как да продъл-
жи работата на

въглищните
централи.
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ПРОмО бАНЕР:
Може да комбинирате участието си  

във в-к 24 часа с БАНЕР на сайта
www.24chasa.bg и m.24chasa.bg – 300 x 250 px, 100 000 импресии,

за 5 работни дни + бонус събота и неделя
Специална цена – 500 лв.

ТАРИФА ЗА РЕКЛАМНИ  
ИЛИ ПР ПУБЛИКАЦИИ
1/3 страница в приложението (168 мм х 171 мм)  ................................... 1500 лв.
бОНУС – качване на ПР материал в сайта 24chasa.bg 

1/2 страница в приложението (254 мм х 171 мм)  ................................... 2100 лв.
бОНУС – качване на ПР материал в сайта 24chasa.bg, промотиран  
през първите 24 часа през филтъра „Най-четено” 
+ Споделяне на ПР материала във Facebook страницата на „24 часа” 

1 цяла страница в приложението (254 мм х 342 мм)   ..........................  4000 лв.
бОНУС – качване на ПР материал в сайта 24chasa.bg, промотиран  
през първите 24 часа през филтъра „Най-важното” 
+ Споделяне на ПР материала във Facebook страницата на „24 часа” 

Цените са без ДДС 

ПАРАМЕтРи НА ПРиложЕНиЕто – кНижкА
Размер – 25,4 см х 34,2 см
Хартия – вестникарска
Ушито с телчета
Разпространение – безплатно с тиража на вестник „24 часа“
обем – 12 + страници

ДАтА  
НА излизАНЕ:

20 юни 2022 г. 

кРАЕН СРок  
зА зАявки:
10 юни 2022 г. 
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