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САЩ, БЪЛГАРИЯ И
БАЛКАНИТЕ

• - 31 март 2014 - Помощник-секретар Ноланд се срещна с висши български държавни
служители (http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/03/224132.htm)

• - януари 2015 - Държавният секретар на САЩ Джон Кери се срещна с българския Министър-
председател - "Съединените щати са готови да помогнат на България, която е взела трудни
решения, за да се опита да защити своето енергийно бъдеще"
(http://www.nytimes.com/2015/01/16/world/europe/us-vows-to-help-bulgaria-reduce-energy-
dependency-on-russia.html?_r=0)

• - юни 2015 - "Специалният пратеник и координатор по международните енергийни въпроси
в Държавния департамент на САЩ Амос Хохщайн, проведе в София серия от интензивни
дискусии, свързани с енергийната сигурност "България има ангажимента за изграждане на
взаимосвързаност и по специално газовата свързаност с Гърция. Най-голям напредък се
отбелязва в изграждането на газопровода с Румъния. Финансирането на проучванията за
осъществимост на взаимосвързаността с Турция е осигурено“. 
"(http://www.naturalgaseurope.com/amos-hochstein-visits-bulgaria-24129)

• - октомври 2015 - Енергийният пратеник на САЩ Амос Хохщайн беше в Гърция, и се срещна с
гръцкия министър на енергетиката СкурЛетис в тристранна среща с българския му колега
Теменужка Петкова [TAP and IGB] (http://energypress.eu/us-envoy-expected-to-push-for-igb-
progress-at-athens-meeting/)

• - октомври 2015 - Правителството на България ще издаде гаранции на стойност 109 МEUR за
проекта за взаимосвързаност Гърция-България през 2016 г.



РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ

• Русия и България преговаряха по енергийни проекти -
съществува силен геополитически интерес и от двете
страни
• август 2015 - Енергийният министър Теменужка
Петкова заяви, че София се опитва да съживи проекта
„Южен поток“

• септември 2015 – българският посланик в Москва Бойко
Коцев каза: „България търси начини за постигане на
споразумение с Русия по проект, който би довел до
изграждане на разпределителен център за природен
газ на нейна територия“.



РУСИЯ - ЕС

• Съществуват вътрешни различия в позициите на
европейските страни към Русия
• санкциите на ЕС (от март 2014 г., април 2014 г. трети
кръг – изтичат на 31 януари; ограниченията върху
икономическите отношения с Крим и Севастопол -
до 23 юни 2016 г.), а руските санкции (август 2014 -
август 2016)

• Проект „Северен поток“ II 



ЕС И БЪЛГАРИЯ
(http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_bulgari

a_en.pdf)

• 1. Пазар на труда; съответствие на данъчното
законодателство; публичната администрация

• 2. Структурните пречки пред растежа са заложени
от една неефективна съдебна система

• 3. Сътресенията в банковия сектор през лятото на
2014 разкриха институционални и надзорни
слабости



ЕС И БЪЛГАРИЯ
(ЕНЕРГИЯ)

• По отношение на вътрешния енергиен пазар, България
тепърва трябва да развива прозрачен пазар на
електроенергия и природен газ на едро и дребно
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/docs/bulgaria-
benefits_of_the_energy_union_en.pdf

• През юли 2015 г., страните от ЕС се договориха да
инвестират общо 150 милиона евро за 20 вътрешно
европейски енергийни инфраструктурни проекта, главно в
Централна Източна и Югоизточна Европа, и Прибалтика ... 
Субсидиите ще покрият сеизмични проучвания на
подземното находище Чирен и разширяване на проекти в
България [11 в газовия сектор, 9 в сектор електроенергия / 
17 проучвания и 3 разработки - една в България] 
https://ec.europa.eu/energy/en/news/eu-invest-€150-million-
energy-infrastructure



КАК ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНСТИТУЦИИ
ВИЖДАТ БЪЛГАРСКИЯ ГАЗ?

• България е сред най-уязвимите държави
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/docs/bulgaria-
benefits_of_the_energy_union_en.pdf

• Европейският съюз одобри или обещава финансиране за IGB
(газова взаимосвързаност Гърция-България) (38%), 
газопреносна връзка Румъния-България (37%), газопреносна
връзка Турция-България, разширен проект по подземното
находище в Чирен (предпроектни проучвания)

• Свързването на вътрешната газопреносна система и системата
за транзитно преминаване на адекватно капацитетно ниво
остава изключителен проблем и закъсненията, наблюдавани
при разработването на взаимната свързаност със съседните
страни трябва да бъдат решени и насърчавани
(https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_cou
ntryreports_bulgaria.pdf)



ПРОУЧВАНЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ЕКСПЕРТИ

• 19 отговора от изследователи от 8 страни - основни
търговски партньори на България в ЕС

• Германия, Румъния, Италия, Гърция, Белгия, 
Франция, Испания, Австрия



ВЪНШНИ ВЛИЯНИЯ

Напълно
несъгласен Несъгласен Неутрален Съгласен Напълно

съгласен Не знам Стандартно
отклонение Отговори Претеглено

средно
Необходима е
дипломатическа и
финансова подкрепа от
Русия за увеличаване на
енергийната сигурност в
страната

5
(26.32%)

10
(52.63%)

4
(21.05%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

3.57 19 1.95/6

Необходима е
дипломатическа и
финансова подкрепа от
САЩ за увеличаване на
енергийната сигурност в
страната

2
(11.11%)

6
(33.33%)

4
(22.22%)

2
(11.11%)

3
(16.67%)

1
(5.56%)

1.84 18 3.08/6



ПОЛИТИКА

Напълно
несъгласен Несъгласен Неутрален Съгласен Напълно

съгласен Не знам Стандартно
отклонение Отговори Претеглено

средно
Българските политици
излъчват
последователни
послания и позиции по
енергийния въпрос

3
(15.79%)

11
(52.89%)

4
(21.05%)

0
(0%)

0
(0%)

1
(5.26%)

3.69 19 2.26/6

Има сериозни причини
за скептицизъм
относно законовите
мерки по енергийния
въпрос

1
(5.26%)

0
(0%)

4
(21.05%)

8
(42.11%)

4
(21.05%)

2
(10.53%)

2.66 19 4.05/6

Причините за спад в
производството и
закъснение в
изграждането на
свързаността за трета
последователна година
са политически

0
(0%)

1
(5.26%)

2
(10.53%)

7
(36.84%)

5
(26.32%)

4
(21.05%)

2.49 19 4.47/6

Българската стратегия
се осланя на
увеличаване на
местния добива на газ
и изграждането на
взаимосвързаност

1
(5.26%)

0
(0%)

2
(10.53%)

8
(42.11%)

5
(26.32%)

3
(15.79%)

2.71 19 4.32/6



ВАРИАНТ/РЕШЕНИЕ 1
МЕСТЕН ДОБИВ

Напълно
несъгласен Несъгласен Неутрален Съгласен Напълно

съгласен Не знам Стандартно
отклонение Отговори Претеглено

средно
България би била в по-силна
позиция за преговори ако бяха
открити нефт и газ в
крайбрежните й води. 
Регулаторната рамка е пречка
за крайбрежните проучвания и
добив.

0
(0%)

2
(10.53%)

3
(15.79%)

6
(31.58%)

3
(15.79%)

5
(26.32%)

2.12 19 4.32/6

България би била в по-силна
позиция за преговори ако бяха
открити нефт и газ в
крайбрежните й води. 
Регулаторната рамка не е
пречка за крайбрежните
проучвания и добив.

2
(11.11%)

5
(27.78%)

3
(16.67%)

2
(11.11%)

1
(5.56%)

5
(27.78%)

1.78 18 3.56/6

В случай на скорошни
открития в крайбрежието на
Румъния, разработките в
България може да бъдат
ограничени

1
(5.26%)

7
(36.84%)

1
(5.26%)

7
(36.84%)

2
(10.53%)

1
(5.26%)

2.12 19 4.32/6

Присъствието на Shell, Total, 
OMV и Repsol в български
води е добър знак за
активизиране на
крайбрежните проучвания

2
(11.11%)

5
(27.78%)

3
(16.67%)

2
(11.11%)

1
(5.56%)

5
(27.78%)

1.78 19 3.56/6

Сегашните пазарни условия и
намаляването на планираните
инвестиции, обявени от
четирите компании (Shell, 
Total, OMV и Repsol) ще се
отразят неблагоприятно върху
проучванията в българското
крайбрежие.

0
(0%)

2
(11.11%)

3
(16.67%)

8
(44.44%)

5
(27.78%)

0
(0%)

2.82 18 3.89/6

Добивът от крайбрежието на
България ще се увеличи

0
(0%)

3
(15.79%)

8
(42.11%)

4
(21.051%)

0
(0%)

4
(21.051%)

2.76 19 3.68/6



ВАРИАНТ/РЕШЕНИЕ 2
РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Напълно
несъгласен Несъгласен Неутрален Съгласен Напълно

съгласен Не знам Стандартно
отклонение Отговори Претеглено

средно
България трябва да си
сътрудничи с другите
регионални играчи

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

2
(10.53%)

14
(73.68%)

1
(5.26%)

4.8 19 4.84/6

Групата Cralova може да
бъде подходящото място
за насърчаване на
сътрудничеството в
енергийния сектор

0
(0%)

3
15.79%)

3
15.79%)

7
(36.84%)

2
(10.53%)

4
(21.05%)

2.25 19 4.05/6

Групата на високо
равнище по газовата
свързаност и
Югоизточна Европа е
правилното място за
насърчаване на
сътрудничеството в
енергийния сектор

0
(0%)

0
(0%)

4
(21.05%)

7
(36.84%)

7
(36.84%)

1
(5.26%)

3.01 19 4.26/6



МОДЕЛ ЛИ Е ЛИТВА?

Напълно
несъгласен Несъгласен Неутрален Съгласен Напълно

съгласен Не знам Стандартно
отклонение Отговори Претеглено

средно
Литва може да бъде
модел за България в
енергийния сектор

1
(5.26%)

5
(26.32%)

2
(10.53%)

3
15.79%)

2
(10.53%)

6
(31.58%)

1.98 19 3.95/6

Групата Cralova може да
бъде подходящото място
за насърчаване на
сътрудничеството в
енергийния сектор

2
(10.53%)

2
(10.53%)

3
15.79%)

7
(36.84%)

0
(0%)

5
(26.32%)

2.37 19 3.84/6



ЗАКЛЮЧЕНИЯ: ЕВРОПЕЙСКАТА
ПЕРСПЕКТИВА

• 1. Експерти от страните основни търговски
партньори на България са в известна степен
критични към енергийната политика на София, 
но разбират трудностите

• 2. Регионалното сътрудничество следва да бъде
основният акцент, въпреки трудностите

• 3. Вътрешното производство, втори по важност, 
но труден вариант



МОЖЕ ЛИ БЪЛГАРИЯ ДА СТАНЕ
ГАЗОВ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР?



ФАКТОРИ, ОЧАКВАЩИ ОЦЕНКА

• 0. Способност на София да изпълнява проекти
навреме

• 1. Вътрешна динамика в ЕС (миграционна криза)

• 2. Регионално развитие

• 3. Турско-руските връзки

• 4. Украйна

• 5. Шистов газ

• 6. Пазарна среда


