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През последните години бяха допуснати редица грешки, които създадоха
сериозни проблеми на българската енергетика и дори рискове за
съществуването и
Грешките бяха субективни, поради некомпентност на длъжностните лица,
вземащи важните решения в енергетиката
Някои от тях са:

Избързване с инсталирането на ВЕИ
2012 вместо 2020 година – осем години избързване
Както се прогнозираше още тогава, това костваше значително по-скъпо
оборудване
В резултат – щета от 13 милиарда лв
Над 90% от договорите за ВЕИ са подписани по времето на министър Трайчо
Трайков и заместник министър Делян Добрев
В момента се правят усилия за минимизиране на щетите, доколкото е възможно

10 юни 2019 г.

2

Анекс към договора за ТЕЦ Марица Изток 3 (Контур Глобул)
Според този анекс подписан 2011 г. България плаща въглеродните емисии на
тази частна ТЕЦ
Стойността на въглеродните емисии според настоящите прогнози е 4 милиарда
лв
Анексът саботира европейските изисвания за финансов натиск върху ТЕЦ, за да
спрат работа
Нерегламентирана държавна помощ според правилата на ЕС
Целта е безвъглеродна енергетика до 2050 с постепенно намаляване
Според решенията на Парижката конференция: Държавите от ЕС заявиха общата
си цел през октомври 2014 - до 2030 да се намалят емисиите парникови газове
с 40% спрямо обемите от 1990

Анексът е подписан по времето на министър Трайчо Трайков и заместник
министър Делян Добрев
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Анекс към договора за ТЕЦ Марица Изток 1 (АЕС Гълъбово)
Според този анекс подписан 2012 г. България плаща въглеродните емисии на
тази частна ТЕЦ
Стойността на въглеродните емисии според настоящите прогнози е 4 милиарда
лв
Анексът е подписан по времето на министър Делян Добрев

Спиране на проекта за АЕЦ Белене
Извършено по времето на министър Делян Добрев
Неразбиране на нормираната цена на електроенергията, игнорирайки
инфлацията и ескалацията поради екологичните мерки
Сравняване на бъдеща цена с настояща

Тъй като финансовите загуби и пропуснатите ползи са коментирани в предишни
презентации, по-нататък ще бъдат коментирани само не-икономически
ползи/вреди, на които обикновено ще се обръща заслужаващото им внимание
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По данни на ООН и ЕС, жертви на мръсния въздух са:
7 000 000 в света
400 000 в Европа
15 200 в България
СЗО: Един от всеки 9 смъртни случая е заради мръсен въздух
ООН: това са повече смъртни случаи на година от тези от войни, убийства, туберкулоза, ХИВ,
СПИН и малария взети заедно
В ЕС замърсяването на въздуха води средно до над 1 000 случая на преждевременна смърт
всеки ден, което надвишава над 10 пъти броя на загиналите при пътни произшествия
Според Еврокомисията, Дирекция “Околна среда” близо 3 млрд. евро годишно са разходите и
пропуснатите ползи за българската икономика от болести, свързани с лошото качество на
въздуха

България е една от подсъдимите страни заради мръсния въздух.
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Според специалния доклад на Европейската Сметна Палата замърсяването на
въздуха дава следното отражение на човешкото здраве:
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Пак според специалния доклад на Европейската Сметна Палата източниците на
замърсяване на въздуха са следните:

Сумарно: Битово отопление + Транспорт + Енергетика
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АЕЦ може да повлие за намаление на мръсния въздух, като:
 Замести по-голямата част от ТЕЦ
 Заместване на битово горене на дърва и въглища (термопомпи)
 Заместване на автомобили с електромобили
152 хиляди българи ще загинат в България от мръсен въздух в периода 20192029

Ако приемем, че АЕЦ Белене намалява замърсяването дори и само с
10%, можеха да бъдат спасени над 15 хиляди българи при пуск на
АЕЦ Белене през 2019 вместо през 2029.
При същите допускания (10%) АЕЦ Белене ще икономиса 6
милиарда лева от заболявания, при пуск през 2019 вместо през
2029
Намалява възможността за съдебни дела и санкции срещу
България.
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В съответствие с Парижкото споразумение от 2015 г. Европа има за цел – пълна
декарбонизация на енергийното потребление до 2050 г.
В Страсбург, Франция, Европейският парламент гласува намаляване на емисиите
въглероден диоксид с 37,5% през 2030 г. спрямо нивото от 2021 г. По време на
гласуването бе поставена и междинна цел от 15-процентно намаление към
2025 г.
Неотдавна Международната агенция за енергията (МАЕ) отправи призив за
мерки в подкрепа на ядрената енергетика и изрази безпокойство от
последиците на отказа от нея върху емисиите парникови газове
Плащане на въглеродните емисии от ТЕЦ с цел – спиране на ТЕЦ поради
неконкурентност
През май 2017 година цените на емисиите бяха около 4,38 евро за тон. 2018
година те вече са над 20 евро. През 2019 са 27, а може да минат 30 евро за тон.
Прогнозата за 2030 година е 55 евро за тон
.
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В момента ТЕЦ "Марица-Изток 2« трябва да плаща половин милиард годишно, а
всяка година тази сума се увеличава
Според еврокомисията заради високите цени на въглищата и вредните емисии
повечето ТЕЦ вече са нерентабилни. Например при цени от над 20 евро на тон
"Марица-Изток 2" ще трябва догодина да даде 80% от приходите си за емисии.
Все още обаче няма достатъчно заместващи мощности, които да произвеждат
на конкурентни цени, и затова тези централи ще продължат да работят, макар
и на загуба. Което пък повдига въпроса за необходимите реформи в сектора и
прехода към нисковъглеродна икономика

За десетте години от 2019 до 2029, АЕЦ Белене можеше да
икономиса 260 млн тона въглеродни емисии, които струват
според прогнозите 20 милиарда лева.
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Напоследък пазарът на електроенергия е нестабилен. Понякога се достига до
много високи цени, надхвърлящи 250 лв/МВч. Това води до вреди за
икономиката, липса на прогнозируемост, закриване на предприятия и работни
места
С увеличаването на въглеродните емисии и евентуално закриване на стари ТЕЦ
този проблем ще се задълбочи
Наличието на голяма предвидима мощност като АЕЦ Белене води до стабилен
пазар
Няма как да има стабилен пазар, ако електроенергията не достига. Предлагането
трябва да превишава търсенето, за да има възможност за пазарен избор

За десетте години от 2019 до 2029, АЕЦ Белене можеше да
гарантира стабилни пазарни отношения
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При редуциране на производството на електроенергия от въглищните централи
ще се появят мрежови проблеми в системата. Увеличаването на количеството
електроенергия от ВЕИ за сметка на конвенционалните централи ще
предизвика големи отклонения в баланса производство – потребление в
нашата ЕЕС:
 Непостоянен вятър, за разлика от северните страни
 Високият пик на търсенето през зимата вечер, когато няма слънчевите
мощности
Следователно, намаляването на дела на ТЕЦ може да се покрие само от АЕЦ.
Поради недостиг на мощности не се изпълнява графикът за спиране на ТЕЦ:
 ТЕЦ Варна (пусната отново)
 ТЕЦ Бобов дол
Това води до високи въглеродни емисии и високи цени на електроенергията:

За десетте години от 2019 до 2029, АЕЦ Белене можеше да
гарантира сигурност на доставките, дори и при
извеждането на някои стари ТЕЦ
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Наличието на АЕЦ Белене ще задържи в България част от напускащите
инженери и специалисти
АЕЦ Белене може да поеме част от инженерите и специалистите, които
ще бъдат освободени, поради предстоящото постепенно закриване на
ТЕЦ
Бизнесът и държавата могат да организират преквалификация на друга
част от тях, така че те да запълнят вакантните работни места в
българската индустрия
Следователно, загубата на работни места от закриването на ТЕЦ може да
се компенсира и не е причина да се саботират европейските политики
в областта на чиста и безвъглеродна енергетика
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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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