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Газови предизвикателства и 
възможности в ЕС - I.

• Държавите-членки на ЕС (както и всички други 
страни) са решени да държат здраво националната 
политика за газ, поради съображения за SoS

• Националните газови фирми често са посланици на 
националните политики 

• Националните и общоевропейските политики/ 
интереси не винаги съвпадат

• Въпреки това концепцията за Енергийния съюз дава 
нов тласък за съвместна работа

Газът е бизнес, но също и политика



Газови предизвикателства и 
възможности в ЕС - II.

• Дори и с индуцирания от цената на петрола спад в цените на 
природния газ, газът си остава сравнително 
неконкурентоспособен в сравнение с въглищата като източник 
на енергия

• Със спада на производството в ЕС, ЕС става все по-зависим от 
вноса, в който делът на Русия и Норвегия е ~80%!

• Огромният ръст на доставките на ВПГ в света, в  съчетание с 
„мекото“ търсене, може да тества „конвенционалната 
икономика" за алтернативни източници, от което ЕС трябва да 
бъде готов да се възползва...

• ...но без структурно увеличение на търсенето в обозримо 
бъдеще, инфраструктурното строителство трябва да бъде много 
добре насочено, което може да бъде подпомогнато от "меката"/ 
регулаторна пазарна интеграция 

Газът е господар на своето бъдеще в енергийния микс на ЕС



Газови трасета към ЕС
• Като се имат предвид оценките за обхвата на текущите 
нужди в ЕС от 380-450 млрд. куб. м. до 2030 г., ЕС като 
цяло разполага с достатъчен капацитет за внос (над 
250 млрд. куб. м. от Русия, ~200 млрд. куб. м. ВПГ, 
~140 млрд. куб. м. от Норвегия и ~70 млрд. куб. м. от 
Средиземноморието, плюс 10 млрд. куб. м. от SGC)

• Вътрешни ограничения в ЕС могат да наложат известна 
допълнителна, добре оразмерена ВПГ 
регазификационна инфраструктура, като  обсъждащи 
се нови трасета за внос на руски газ до голяма степен 
се заместят съществуващи такива

• ЕК е категорична, че трябва да бъде гарантирано 
съответствието на всички нови проекти за газопроводи 
с правилата на ЕС!



Газ за Югоизточна Европа: предиз-
викателствата се мултиплицират!

• Липса на диверсификация!
• Липса на свързваща инфраструктура / Проектите си остават 
само проекти!

• Историческа роля на газовия транзит – нож с две остриета, 
например липса на достъп за трети страни!

• Исторически трудно взаимодействие между страни-
членки/съседни страни

• Политическа история
• Съответно липса на интеграция на пазара и намаляване на 
избора на варианти за доставките на газ

CESEC беше създаден за да разбие кода за доставка на газ в 
региона! Това е стратегически приоритет за ЕК! 



Източник: ENTSOG

Стрес тест 2014

Дефиниране на два моделни подхода 
(напр. 6-месечно прекъсване на Руския 
внос

> Оптимално управление на кризата
 Функциониращ пазар, отразяващ цените
 Перфектно сътрудничество м/у страните членки

Прекъсване на разпространението между 
максимум страни за редуциране на 
относителния ефект

> Под-оптимално управление на кризата
 Функциониращ пазар, отразяващ цените
 Страните членки изнасят газ само ако тяхното 
потребление е напълно задоволено

Прекъсване, фокусирано върху ограничен 
брой от страните, но с високо относително 
въздействие



Предизвикателство/отговор, специфичен за 
Централна и Югоизточна Европа
Липсваща диверсифицираща инфраструктура и 
вътрешни тесни места възпрепятстват 
подобряването на вариантите за снабдяване

ГВР стартира през февруари 
2015 в София, за да даде 
летящ старт на усилията за 
диверсифициране и пазарната 
интеграция в региона

 Ускоряване изграждането 
на липсващи ключови 
връзки в газовата 
инфраструктура 

 Решаване на технически и 
регулаторни проблеми 
застрашаващи сигурност-
та на доставките и разви-
тие на интегриран пазар

 Целта е достъп до три 
източника на снабдяване 
за всички страни в региона

Група на високо равнище 
(ГВР) за Газова свързаност 
на Централна и Югоизточна 
Европа (CESEC)



Група на високо равнище за Газова свързаност 
на Централна и Югоизточна Европа (CESEC)

Меморандум за разбирателство :
Политическо споразумение от 10 юли 2015 за:
• Съсредоточаване на регионалните усилия 
върху напредъка на ключовите проекти

• Насърчаване на интеграцията на пазара и добре
функциониращите пазари в региона

• Следващи стъпки: "Не-секси" изпълнение!
• Следващата ГВР е планирана за май, 2016 в 
Будапеща

Участници
EU, AT, BG, EL, HR, HU, IT, RO, SI, SK, ALB, FYROM, SRB, UA, BiH, MD8



Група на високо равнище за Газова свързаност 
на Централна и Югоизточна Европа (CESEC)
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Група на високо равнище за Газова свързаност 
на Централна и Югоизточна Европа (CESEC)

План за действие:
• Идентифицира седем (+ евентуално три) 
приоритетни проекта за взаимовръзка и ВПГ 
терминална инфраструктура

• Въвежда целеви начини за решаване на проекто-
специфичните предизвикателства за изпълнение 

• Определя действия за справяне с регулаторните 
аспекти на проблемите на интеграцията на пазара в 
региона

План за действие за внедряване - създаден и 
работещ / ЕС финансова и техническа помощ - осигурени
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Всички проекти на CESEC



Източник: Генерална дирекция за енергия

#EnergyUnion@Energy4Europe

Нашите основни ценности– върхови 
постижения, прозрачност, интегритет


