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През зимата на 2016-17 година бяха достигнати рекордни нива на потребление 
на електроенергия, което постави в критично състояние българската 
електроенергийна система:

• Беше активиран „студеният резерв“, което е в нарушение на изискванията на ENTSO-E, 
която е информирана, че ЕЕС на България е в състояние на „тревога“. 

• Беше спрян износа на електроенергия.

• Румъния измести България от електроенергийните пазари на Балканите.  

• Беше осъществен внос на електроенергия от Румъния, маскиран като „аварийна помощ“.

• Бяха източени под допустимите нива язовири „Белмекен“, „Студен кладенец“, „Въча“, 
„Кърджали“, „Доспат“ и т.н. което  създава условия за замърсяване на водата, ако се ползва 
за питайни нужди. 

• Беше изведен автоматичния режим на подстанции 110 kV за да се поддържа умишлено 
понижено напрежение 9.5-10 kV за шини 10 kV и 19.5-20 kV за шини 20kV

• Необичайно многобройни аварии в електроснабдяването, които на практика 
представляват режим на тока, независимо дали са умишлени или не. 
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Доказа се несъстоятелността на тезата, че „България има 12 хиляди мегавата 
от които ползва само 4 хиляди, и не са необходими нови мощности“
Твърденията „щом миналата зима нямаше проблеми, значи никога няма да 
има“ са игра на руска рулетка и са опасни. 
Хвърлянето на грешни милиарди лева в гьола „саниране“ не водят до 
желания ефект за намаляване на потреблението. И по-добре, защото 
частните скъпи производители на електроенергия имат договори за 
задължително изкупуване на електроенергията им и ако санирането намали 
потреблението, то ще удари държавната евтина енергетика и ще оскъпи 
цената на тока за хората. 
Доказа се, че спирането на АЕЦ Белене е голяма грешка. Тя не само ощети 
българите с 3.5 млрд лева и огромни пропуснати ползи, но и е причина за 
нови грешка след грешка, които имат за цел да прикрият първата. Това 
поставя българската енергетика пред сериозна опасност. 
Пример за такава грешка освен санирането е и предлагане на енергийни 
помощи от държавата във вид на въглища и дърва, при положение, че 
България вече е осъдена от Съда на ЕС в Люксембург заради силното 
замърсяване на въздуха в градовете. Друга грешка е игнорирането на 
необходимостта от нови мощности.
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В момента България не разполага с достатъчно мощности за да покрият 
върховия товар, и тази тенденция ще се увеличава драстично в бъдеще.
В момента средната неизползвана разполагаема мощност е само около 10%, 
а не две трети. Това, че 10% от мощностите няма да са натоварени не е такъв 
проблем като това да не достигат мощности във върховите моменти. А няма 
как да да се покрива и върховата мощност и да не остават неизползвани 
мощности при променлив товар. 
Например, когато си купуваме жилище знаем че няма да го ползваме на 100%, 
ще отидем на почивка един месец примерно. Това не означава, че е по-добре да 
живеем на хотел и под наем, само защото 10% от времето няма да го 
ползваме. 
От графиките се вижда, че българската система вече е в дефицит за 
върховата мощност, а след 5 години влиза в дефицит и за средна мощност, а 
няма как да се построи централа за толкова кратко време. 
Следователно: Бомбата в енергетиката вече е заложена, а бездействието 
на тези които могат да вземат мерки за по-малки щети, ще утежни 
последствията. 
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Съществен дял от вредните газове в атмосферата се дължи на големите 
горивни инсталации в ТЕЦ - 46% от всички емисии на серен диоксид, 18% от 
азотния оксид, 39 на сто от живака и 4 % от праховите частици. Годишно от 
мръсния въздух загиват 400 хиляди души в Европа. Поради това 
Европейската Комисия актуализира нормите за вредни емисии, което 
изисква огромни разходи за нови очистващи инсталации на ТЕЦ. 

Да се правят големи инвестиции в ТЕЦ, е безмислено, защото изисванията на 
ЕС за парниковите газове така или иначе ще принудят ТЕЦ да затворят. А 
освен това голяма част от ТЕЦ са с изтекъл ресурс и трябва да се затварят. 
Препоръка: Вместо да се крие от миньорите и енергетиците от ТЕЦ 
истината, държавата трябва да ги преквалифицира своевременно към други 
професии или работни места.
Цената на електроенергията от ТЕЦ и сега е два-три пъти по-висока от тази 
на АЕЦ, а тепърва ще расте заради:
1. Емисии на серен диоксид, азотния оксид, живак и праховите частици
2. Емисии на парникови газове
Следователно, строителството на нова АЕЦ е неизбежно, освен ако целта не е 
унищожение на народа. 
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Като допълнение на допусканията за 
предишните графики тук са направени 
следните допускания:
1. ТЕЦ Марица Изток 1 (Гълъбово) и ТЕЦ 

Марица Изток 3 (Контур Глобал) спират 
след изтичане на 15 годишния им срок на 
договора с американските собственици. 

2. Останалите ТЕЦ спират през 2021 година

Извод: Некомпетентното управление и 
планиране на енергетиката води до 
ужасяващи последици.
Препоръка: Министерството на 
енергетиката да се управлява или да се 
консултира само от доказани 
професионалисти с опит, ползващи се с 
доверие сред електроенергетиците, тъй 
като сложността на проблемите прави 
назначаването на непрофесионалисти 
(политически лица) крайно опасна, 
особено ако не се допитват до 
енергетиците.



o Изхранва паразитната частна енергетика с около 
един милиард лв годишно

o Въпреки това, тя осигурява най-ниската цена на 
електроенергията в Европа

o Следователно, професионалното ниво на 
енергетиците е изключително високо 

o Будят недоумение твърденията на полиците, че в 
енергетиката няма кадри и че се назначават хора 
без опит за управление на енергетиката
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o Избързване с изпълнение на квотата за ВЕИ с 8 години – това доведе 
до щети за 13 милиарда лв

o Спиране на АЕЦ Белене – 3.5 милиарда щети, огромни пропуснати 
ползи

o Незнание на фактори, формиращи небходимостта от нови мощности, 
водещо до дефицит:
• график за извеждане на стари мощности

• прогноза за потребление, особено в светлината на заявено значително нарастване на 
БВП

• решения на Парижката конференция за спиране на въглеродни емисии (спиране на 
ТЕЦ)

• екологични изисвания на ЕС за ТЕЦ

• кои генериращи мощности могат да осигурят базова електроенергия

• разлика между инсталирана и разполагаема мощност
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Какви са им мотивите да правят „анализи“?

Какво е образованието им и опита в енергетиката?

Защо хвърлят огромни средства за масирани медийни 
атаки?

Кой носи отговорност за техните манипулации?

Основни лъжливи пропагандни тези на НПО енергийните 
екперти:

o АЕЦ Белене е много скъп проект

o България няма необходимост от нови мощности
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o Хората, вземащи решения за развитието на 
енергетиката да не се влияят от многобройните 
поръчкови енергийни експерти свързани с чужди 
фондации. 

o Подобни решения да се вземат съвместно с 
енергийния бранш. 

o Да се ползва примера на Унгария, най-
свободолюбивият народ в Европа

o Унгария доказа, че ако искаш да направиш нещо 
полезно, намираш начин, ако не искаш – намираш 
оправдание
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Офис:

ул. “Вихрен” 10

София 1618

Тел. + 359 2 8089 703

Факс: +359 2 9507 751

riskeng@riskeng.bg

www.riskeng.bg
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