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УВОД 
 

От близо десетилетие енергийната сигурност е обявена като 

най-висок приоритет за сигурността на Европейския съюз и НАТО. 

Развитите и особено новоразвиващите се икономики изпитват 

нарастващ „глад” за въглеводородни ресурси. Само допреди няколко 

години в експертната литература и политическите (геополитическите) 

оценки и прогнози господстваше тезата за предстоящо изчерпване на 

добиваните на приемлива енергийна цена нефт и природен газ; за 

неизбежен колапс на модерния свят, ако в рамките на обозримото 

бъдеще не бъде намерена алтернатива на фосилните горива, въз 

основа на която да се пребазира икономиката.  

Тези прогнози обосноваваха външната политика на големите 

геополитически играчи: центрираната в Близкия изток външна 

политика на САЩ за гарантиране сигурността на енергийните 

доставки; умелото използване от Русия на „енергийната карта“ в 

геополитическата игра и превръщането ѝ в енергийна суперсила; 

активната („агресивна“) политика на Китай в Централна Азия, Африка 

и Латинска Америка за достъп и гарантиране на доставки на нефт и 

газ чрез изкупуване на активи на енергийни компании, подаряване на 

инфраструктурни проекти, активно инвестиране в проучване и 

изграждане на фиксирани енергийни инфраструктури; игрите на 

ОПЕК1 със „справедливата цена“ на експортирания нефт и реалните 

ресурси на страните в организацията. 

След 2009 г. картината е кардинално променена. Три са 

основните фактори за това: шистовата революция, кризата на първото 

                                                
1 ОПЕК – Организация на страните износителки на петрол (англ. Organization of 
the Petroleum Exporting Countries/ОРЕС). 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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десетилетие на ХХI век и нарасналата уязвимост на критичната 

енергийна инфраструктура.  

Днес тезата за „изчерпването“ на фосилните горива изглежда 

безнадеждно остаряла, а стратегическите шокове в енергийните 

технологии постоянно изместват границите на възможното и 

достъпното. Именно авангардните технологии за проучване и добив 

се превръщат във фактор, който предпоставя енергийната 

независимост. Освен това за първи път в новото време на световните 

енергийни пазари се наблюдава тенденция на преход от пазари на 

износителите към пазари, в които доминират потребителите.  

Първата криза на глобалната епоха ни изправи пред прехода 

към постиндустриална, „умна“ енергетика, което означава „умни“ 

мрежи, алтернативни източници за енергоснабдяване на транспорта, 

децентрализиране на енергетиката, интеграция на енергетиката в 

техносферата, съпроводени от нарастване на енергоефективността. А 

всеобхватността на информационните технологии в съвременното 

комуникационно общество породи „срастване“ на кибернетичния и 

материалния свят, което неимоверно увеличи уязвимостта на 

критичната енергийна инфраструктура.  

Тези три нови световни фактора промениха парадигмата на 

енергийната сигурност. За България обаче те не водят до повече 

енергийна сигурност. Защо е така и има ли ефективни стратегии и 

политики за национална енергийна сигурност, това са част от 

въпросите, на които настоящето изложение търси отговорите, 

правейки анализ и оценка на променените фактори и условия в 

енергийния сектор. 
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Първа глава                                                                                     

ПРОМЯНА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ 

 

От средата на първото десетилетие на ХХI век енергийната 

сигурност е сред най-високите приоритети в стратегиите и политиките 

за сигурност на развитите индустриални държави. Рисковете и 

заплахите за нея се свързват главно с две обстоятелства – 

прогнозираното предстоящо достигане на „пика“ на добива на 

жизненоважните за модерната икономика въглеводородни ресурси и 

сигурността на техните доставки. 

Ключови фактори от последните няколко години кардинално 

променят енергийната сфера. Най-значими сред тях са кризата на 

първото десетилетие на ХХI век и стратегическият шок с технологиите 

за добив на неконвенционални въглеводородни ресурси. Днес 

политиката за енергийна сигурност се нуждае от смяна на 

парадигмата, от нов модел на факторите и условията за нейното 

постигане. 

 

1.1. Старата парадигма2 
 

 

След енергийната криза през 70-те години на миналия век близо 

40 години господстващото разбиране за енергийна сигурност е 

предимно в рамките на наличността и достъпа до изкопаеми горива, а 

като основна заплаха за глобалната енергийна сигурност се 

идентифицира прекъсването на енергийните доставки. В този смисъл 

                                                
2 По-подробно виж: Milina, Velichka. Energy Security and Geopolitics. In: Connections, 
the Quarterly journal, PfP Consortium, Volume VI, № 4, Winter 2007. 
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широко споделяният възглед за нейната същност най-кратко може да 

се обобщи като „стабилни и непрекъснати доставки на достъпни цени“. 

Значимостта на проблема се предполага от общоприетото твърдение 

на геополитически стратези, инвестиционни банкери, геолози и 

физици за обозримото изчерпване на нефта и природния газ, за 

започнало The Final Countdown3 в добива на въглеводородни ресурси 

на приемлива „енергийна цена”4. Това обстоятелство, както и острата 

конкуренция за енергийни ресурси поради нарастващото търсене и 

потребление в развитите и новоразвиващите се икономики, създава 

контекста на енергийните политики.  

В този период големите потребители на енергийни ресурси 

(САЩ, Европейският съюз, Китай, Индия) са силно зависими от 

доминиращите на енергийния пазар държави-производителки от 

Близкия изток, Каспийския регион, Русия и др. Основните принципи на 

енергийния пазар са енергиен национализъм, активна роля на 

„транзитните“ държави и доминиране на производителите над 

потребителите на енергийния пазар.  

Енергийният национализъм5 е главният принцип, определящ 

поведението на основните участници на енергийния пазар – страните 

производителки, транзитните държави и държавите, големи 

потребители на енергийни ресурси. Енергийният национализъм 

                                                
3 Предстартово броене (косм.). 
4 Съотношението между енергията, необходима за проучване и извличане на 
енергоизточници, и енергията, която се съдържа в добитите източници. Ако те са 
приблизително равни, процесът на добив на енергийни ресурси губи смисъл. 
5 Заради изключителната значимост за функционирането на обществата 
практически във всички държави правителства и национални компании са 
отговорни за запасите, транзитирането и гарантирането на достъпа до енергийни 
ресурси. В крайна сметка нефтът и природният газ са територия на 
правителствата. 
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създава реалност, в която поведението и решенията на енергийните 

пазари и доставките на ресурси в последна сметка зависят не от 

пазарните икономически субекти, а от държавите производителки, при 

което енергийният пазар се превръща в арена на междудържавни 

отношения. Нефтът и природният газ са използвани като 

геополитическо оръжие, а енергийната геополитика и геоикономика се 

превръщат в най-съществената част от глобалната и външната 

политика на големите играчи на енергийния пазар.  

Енергийният (ресурсният) национализъм е особено типичен за 

богатите на въглеводородни ресурси страни-износителки. Като 

правило те са част от сценария на явление, което експертите 

диагностицират или като „проклятие на ресурсите“6, или като 

„холандска болест“7. Неговата най-обща характеристика е забавеното 

социално-икономическо развитие на страната поради отсъствието на 

вътрешни икономически стимули и заради местните политически 

елити, които с помощта на високите доходи от износа на ресурсите 

поддържат затворени политически режими. Основните последици са 

слаби държавни институции или направо авторитарни правителства, 

                                                
6 Може би единственото голямо изключение е Норвегия, успяла да превърне 
доходите от ресурсите в развитие. Около половината от печалбите от експорта са 
от нефт и газ, но за да се предотврати инфлацията, харченето на доходите от 
ресурсната промишленост е ограничено. Значима част от излишъка се инвестира 
в независим Норвежки държавен пенсионен фонд (NGPF). 
В известен смисъл в тази група са и Великобритания, и САЩ като страни, богати 
на ресурси.  
7 Феноменът е идентифициран в края на 50-те години в Холандия, когато 
ударното производство на природен газ довежда до серия негативни 
икономически последици. Основното в страни с холандска болест е, че стойността 
на техните валути се повишава благодарение на внезапен приток на пари от 
петрол, злато, газ, диаманти или откритие на друг природен ресурс. В резултат на 
това произведените от националната икономика стоки стават неконкурентни и 
много евтини при износ. Окончателният ефект е деиндустриализация на страната.  
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ограничаване на гражданските и политическите свободи, отсъствие на 

независима съдебна система и независими политически партии, ниска 

икономическа ефективност и слабо развитие на икономиката извън 

добивния сектор. 

Негативните вътрешни икономически и социалнополитически 

последици от проклятието на ресурсите са силният мотив и причина 

държавите, големи производители на ресурси, да провеждат още по-

акцентирана политика на енергиен национализъм. По този начин те 

навлизат в един цикъл на взаимна обусловеност и повторяемост на 

зависимостта между вътрешните последици от проклятието на 

ресурсите и ресурсния национализъм: 1. високите печалби от 

енергийните ресурси позволяват автономия на местните елити и 

поощряват проклятието на ресурсите; 2. политико-икономическите 

последици от проклятието на ресурсите повишават нефтената 

зависимост; 3. високата степен на тази зависимост повишава ползите 

от ресурсния национализъм; 4. високите приходи в резултат на 

политиката на ресурсния национализъм на енергийните пазари 

поощрява/води до проклятието на ресурсите.8 Този аспект на 

вътрешните за държавите негативи от проклятието на ресурсите е 

най-често коментираният. В същото време обаче те имат отражение и 

върху междудържавните отношения в енергийната (и не само) сфера. 

Като изследва поведението на богати на енергийни ресурси 

държави, Томас Фридман формулира първия закон на 

                                                
8 По-подробно виж: Stoddard, Ed. The Resource Curse-Resource Nationalism Nexus: 
Implications for Foreign Markets. In: Journal of Energy Security, 21 November 2012 
[cited 17.07.2013]. Available from: http://www.ensec.org/index.php?option=com_ 
content&view=section&layout=blog&id=40&Itemid=405. 
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петрополитиката9, който подчертава зависимостта между степента на 

увеличаване на ресурсното богатство в страните производителки (на 

петрол и газ) и все по-увереното им поведение в междудържавните 

отношения и международната политика. В контекста на тази 

закономерност е важно да се отчете ефектът на взаимодействието 

между проклятието на ресурсите и ресурсния национализъм върху 

глобализираните пазари на енергийни ресурси и международната 

енергийна сигурност.  

Рисковете за енергийната сигурност на страните вносителки, 

предизвикани от държави-производителки на енергия, могат за бъдат 

резултат от техни преднамерени или непреднамерени действия.10  

Първо, увеличаването на неблагоприятните последици от 

проклятието на ресурсите увеличава перспективата за умишлено 

засилени действия в контекста на ресурсния национализъм от 

държави-производителки. 

Второ, политическите и икономическите последствия от 

проклятието на ресурсите могат да окажат нежелано отрицателно 

въздействие върху политическата стабилност в произвеждащите 
                                                
9 Цената на петрола и темпото на свободата винаги се движат в противоположни 
посоки в богатите на петрол страни. Колкото повече нараства средната глобална 
цена на суровия петрол, толкова повече свободата на словото, свободната преса, 
свободните и честни избори, независимата съдебна система, върховенството на 
закона, както и независимите политически партии ерозират. Изброените 
отрицателни тенденции се подсилват от факта, че с нарастването на цените на 
петрола лидерите на тези страни стават все по-чувствителни към това, което 
светът мисли или казва за тях. Friedman, T. The First Law of Petropolitics. Foreign 
Policy. 2006, 154, 28–39. [cited 17.07.2013]. Available from: 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2006/04/25/the_first_law_of_petropolitics. 
10 Stoddard, Ed. The Resource Curse- Resource Nationalism Nexus: Implications for 
Foreign Markets. In: Journal of Energy Security, 21 November 2012 [cited 17.07.2013]. 
Available from: http://www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=section& 
layout=blog&id=40&Itemid=405. 
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енергийни ресурси държави и по този начин да бъде застрашена 

енергийната сигурност. Революциите от т.нар. Арабска пролет в 

Северна Африка и Близкия изток са доказателство, че основните 

дестабилизиращи политически и икономически фактори са резултат от 

въздействието на негативните ефекти на ресурсното проклятие и не 

бива да се възприемат като проблем, единствено от значение за 

конкретната страна.  

Тъй като е невъзможно да се предвиди какъв вид въздействие 

може да породи подобна нестабилност или кога е най-вероятно тя да 

се случи, дестабилизиращите тенденции в богатите на енергийни 

ресурси страни, жертва на ресурсно проклятие, се нуждаят от 

непрекъснато внимание. Това с особена сила важи за енергийната 

сигурност на Европейския съюз (ЕС), който е заобиколен от страни, 

богати (в различна степен) на енергия – Алжир, Либия, Египет, Сирия, 

Азербайджан, Иран, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Русия. 

Именно те са значителни източници на енергийни доставки за ЕС или 

потенциални източници на бъдеща диверсификация. Може да се 

твърди, че много от тях показват симптоми на ресурсно проклятие и 

рентиерски държавни структури. Някои, например Русия, 

Туркменистан и Египет, понякога категорично проявяват поведение на 

ресурсен национализъм. Съединените щати също се сблъскват с 

подобни рискове, произтичащи от зависимостта им от вноса на 

ресурси от Близкия изток и Латинска Америка, когато е от страни с 

характеристики, сходни на ресурсното проклятие (например 

Венесуела). 

Негативните ефекти на ресурсното проклятие са фактор, който в 

рамките на старата, но все още функционираща парадигма за 
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енергийна сигурност не бива да се подценява при изготвянето на 

стратегии за диверсификация и сигурност на доставките. Известно 

намаляване значимостта на поведението на ресурсните държави 

върху енергийната сигурност предлагат очертаващите се нови 

тенденции в енергийната сфера.  

 

1.2. Новата среда на енергийната сигурност 
 

От 2008–2009 г. в енергийната сфера започват да стават 

определящи тенденциите, провокирани от въздействието на два нови, 

но с много силен заряд фактора – глобалната финансова и 

икономическа криза и шистовата революция в добива на газ, а вече и 

на нефт.  

Първият от факторите, кардинално променил средата на 

енергийните политики, е световната икономическа криза. От 2008 г. не 

спират анализите на експертите по дефиниране на нейните 

характеристики. Определят я като финансова, икономическа, на 

демокрацията и държавното управление, на обществото на 

потреблението и материалната култура като цяло, на средата на 

обитаване, което ще доведе до глобална природна катастрофа. 

Споровете са около дълбочината на кризата, моделите ѝ на развитие 

и евентуалните изходи от нея, но онова, което обединява 

анализаторите, са констатациите за наличието на кризисни 

явления/процеси и техния глобален характер. От тази позиция 

изглежда убедително твърдението, че днес преживяваме многомерна 

глобална криза, или първата системна криза на глобалната епоха.11  

                                                
11 Бушуев, Виталий, Алексей Громов и др. Энергетические истоки и последствия 
глобального кризиса 2010-х годов. Москва, 2012.  
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Изчерпването на технологичния и организационния потенциал на 

последната вълнà на растеж (Кондратиев12) обуславя 

обстоятелството, че кризи с различен произход, които в обикновени 

условия се развиват в собствената си сфера, започват да си 

взаимодействат и да се наслагват една върху друга. Резултатът е 

своеобразен „резонанс“ на кризисните явления в различни области – 

политическа, икономическа, социална, енергийна и т.н. Освен това 

всяка система, включително социалната, има някакъв предел на 

устойчивост и подобен резонанс, особено ако се наслагва върху 

неблагоприятни дългосрочни тенденции и/или локални краткосрочни 

шокове, би могъл да я изведе от равновесие. 

От 1900 до 2000 г. динамиката на световното развитие се 

определя от поредната фаза на дългосрочен хиперболичен ръст –

индустриалният. В рамките на тази вълна има няколко фази, отделени 

от остри кризи, които довеждат до смяна на парадигмата на развитие. 

Това са кризите от началото на 30-те и 70-те години на ХХ век, както и 

последната – от първото десетилетие на новия век. Кризата от 30-те 

години например предизвиква рязко нарастване на ролята на 

държавата в икономиката на САЩ, Германия, Италия и др. Процесът 

съвпада с ускорената индустриализация и рязкото увеличаване на 

потреблението на електрическа енергия за промишлеността и на 

нефта като моторно гориво.  

Кризата от 70-те години поставя началото на прехода на САЩ и 

Западна Европа към постиндустриално развитие, базирано на 

                                                
12 За вълните на Кондратиев и съвременната икономическа криза виж: Глазев, 
Сергей. Современная теория длинных волн в развитии экономики. – В: 
Экономическая наука современной России, 2012, №2 (57), с. 8–27. 
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глобализация, информатизация и либерализация на социално-

икономическата сфера. Ускорява се развитието на атомната 

енергетика, нараства търсенето на природния газ като гориво за 

енергетиката. 

Към края на първото десетилетие на ХХI век темповете на 

икономическия и енергийния растеж се доближават към максимума на 

50-те и 60-те години на ХХ век, като най-високи са в развиващите се 

страни. Всъщност най-важната характеристика на предкризисния 

растеж е съчетаването на постиндустриалното развитие на развитите 

страни и бързата индустриализация на развиващите се страни (главно 

Китай). През този период обаче, с въвличането на ключовите 

развиващи се страни в световната икономика, постепенно се изчерпва 

потенциалът на глобализацията, информатизацията и 

либерализацията, т.е. на основните елементи на третата вълна на 

растеж, което става очевидно в хода на глобалната криза от 2008–

2009 г.  

В енергийната сфера кризата съвпада с началото на прехода от 

„индустриална“, „въглеводородна“ към „неоиндустриална“13, „умна“ 

енергетика, която включва редица направления: „умни“ мрежи, 

енергийна ефективност (в широкия смисъл на това понятие), 

възобновяема енергетика, нови принципи на организация на 

енергийните системи, смяна на акцента от производителя към 

потребителя. Тези тенденции ще са доминиращи след около 

20 години.  

                                                
13 Громов, Алексей. Новые движущие силы развития нефтегазового комплекса. – 
В: Журнал Новой Экономической Ассоциации, № 4 (16) декабрь 2012. 
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Докъм 2030 г. всички реалистични сценарии за световната 

енергетика запазват водещата роля на въглеводородните, т.нар. 

„горивни“ източници на енергия, което не отменя тенденцията на 

движение към неоиндустриална енергетика. На енергийните пазари, 

според оценките на експерти14, това ще се изразява в конвергенция на 

процесите на глобализация и регионализация в енергийната сфера, 

така както вече се случва в редица отрасли на промишлеността. 

Глобалното доминиране на производителите постепенно ще бъде 

заменено от доминиране на потребителите на енергия, което още в 

най-близко бъдеще може сериозно да промени съществуващата 

картина в световната енергийна сфера.  

Вторият фактор, който кардинално променя енергийните пазари, 

е тихата шистова революция в добива на газ, а вече и на нефт. 

Ефектите от нейното въздействие върху цените на енергийните 

ресурси и геополитиката предстои да бъдат анализирани и оценявани. 

Какво се случва, какви са параметрите на шистовия бум и на 

геополитическите последици от него? 

През първото десетилетие на новия век в експертните анализи 

за енергийната сигурност господства твърдението, че до двадесетина 

години ще настъпи пикът в добива на въглеводородни ресурси, след 

което, ако вече няма създадена алтернатива за ново масово гориво за 

промишлеността и транспорта, човечеството е обречено на 

икономически апокалипсис. Никой не предвижда предстоящата (през 

                                                
14 По подробно виж: Бушуев, Виталий. Мировая энергетика: состояние, проблемы, 
перспективы. Москва, 2007; Глобальная энергетика и устойчивое развитие (Белая 
книга) Под ред. Бушуева, В. В., А. М. Мастепанова. Москва, 2009; Мировая 
энергетика – 2050 (Белая книга). Под ред. Бушуева В.В., Каламанова В.А. Москва, 
2011.  
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2008 г.) поява на „черния лебед“15 – въвеждането на нов метод за 

производство на неконвенционален (шистов) газ на енергийно 

приемлива цена на добива. Същността на метода е хоризонтално 

сондиране и хидравлично разбиване (hydraulic fracturing) на т.нар. 

шистови скали, където неконвенционални петрол и газ не се съдържат 

в концентрирани находища, а са „разпръснати“ из пластовете в 

миниатюрни пукнатини и порести „джобове”, поради което не могат да 

бъдат добивани с традиционния метод на сондиране.  

Днес, от екзотика, новата технология за добив на 

неконвенционални въглеводородни ресурси превърна САЩ в най-

големия производител на газ в света (след 2009 г.), а според 

Международната агенция по енергетика16 към 2020 г. те ще изместят 

Саудитска Арабия като най-голям производител на петрол.  

В доклад на Американската администрация за енергийна 

информация (US Energy Informatoin Administration) от юни 2013 г.17 се 

посочва, че резервите от шистов петрол ще увеличат световните 

запаси с 11%, а от шистов газ – с 47%. Като дял от общите запаси 

шистовият нефт е 10%, а шистовият газ – 32%. Тук обаче е 

необходимо едно уточнение. Тези данни се отнасят до технически 

                                                
15 Черният лебед е рядко, неочаквано или случайно събитие, което се отличава с 
три характеристики – непредсказуемо е, има огромно въздействие, може да бъде 
обяснено със задна дата. Нормалните, рутинните и очакваните явления са белите 
лебеди. Виж: Талеб, Насим. Черният лебед: Въздействието на слабо вероятното в 
живота и на пазара. София, 2011. 
16 World Energy Outlook 2012 (Released on 12 November 2012), International Energy 
Agency [cited 17.07.2013]. Available from:  
http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2012/#d.en.26099 
17 Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 
Shale Formations in 41 Countries Outside the United States, June 13, 2013. U.S. 
Energy Information Administration (EIA) [cited 17.07.2013]. Available from: 
http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/?scr=email. 
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извлекаемите, но не задължително икономически ефективните за 

добиване залежи. Технически извлекаемите ресурси представляват 

обемите на нефт и природен газ, които могат да се произвеждат с 

настоящата технология независимо от производствените разходи на 

добива. Икономически извлекаемите ресурси могат да бъдат изгодно 

произведени при сегашните пазарни условия.  

Икономически ефективното добиване на нефтени и газови 

ресурси зависи от три фактора: разходи за пробиване и завършване 

на кладенци; обем на нефта или природния газ, средно произвеждан 

за целия жизнен цикъл на находището; цени, получени за добитите 

нефт и газ. Неотдавнашният опит с добива на шистов газ в САЩ и 

други страни показва, че оценката на икономически извлекаемите 

ресурси може да бъде значително повлияна както от геологията, така 

и от негеоложки фактори.  

Основни положителни негеоложки фактори, даващи предимства 

за това производство на Съединените щати и Канада, които не могат 

да се прилагат на други места, са правото на частна собственост 

върху подземните недра (твърде силен стимул за развитие); 

съществуването на много независими оператори и подкрепящи 

изпълнители с критичен опит на различните технологични етапи на 

добива; наличието на водни ресурси за използване при 

хидравличното разбиване.  

Полша засега е най-разочароващият пример за значимостта на 

разликата между технически и икономически извлекаемите шистови 

ресурси. Страната е с едни от най-значимите в Европа доказани 

залежи от технически извлекаем шистов газ, но през май 2013 г. 

работещите по тях канадска и американска фирма се отказаха да 
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продължат проучванията и да се ангажират с добиването му поради 

сложните геоложки условия на шистовите полета и високата гъстота 

на населението в тези региони – фактори, които оскъпяват 

производството и правят залежите икономически неефективни за 

добив. Така Полша трябваше да се откаже от високите очаквания за 

шистова революция, която да направи страната по-независима от 

руските енергийни доставки, и се обърна към по-реалистични проекти 

за изграждане на терминал за втечнен газ (2014 г.) и атомна централа 

(до 2020 г.). 

След тази уговорка за известната условност по отношение на 

реалното добиване на технически извлекаемите шистови нефт и газ, в 

таблиците на американската Агенция за енергийна информация могат 

да се видят класираните на първите 10 места по резерви от тези 

ресурси (табл. 1).  

Шистовата революция, която засега е факт само в САЩ и 

Канада, където единствено се добиват икономически значими 

количества от неконвенционални енергийни ресурси, оказва сериозни 

ефекти върху глобалния енергиен (и не само) пазар. 

Неконвенционалният газ фундаментално променя световния 

пазар на този ресурс. Само допреди пет години се очакваше 

Съединените щати да бъдат голям вносител на газ. Между 2000 и 

2010 г. в страната е изградена инфраструктура за връщане в 

газообразно състояние (регазификация) на над 100 млрд. куб. м 

втечнен природен газ (ВПГ), внасяни от чужбина. 
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Таблица 1 

 
Топ 10 на страните с най-големи запаси от технически възможен 

за добиване шистов петрол18 

 Държава Шистов петрол (млрд. барела) 

1 Русия 75 

2 САЩ 58 

3 Китай 32 

4 Аржентина 27 

5 Либия 26 

6 Австралия 18 

7 Венесуела 13 

8 Мексико 13 

9 Пакистан 9 

10 Канада 9 

 Общо за света 345 

 
Топ 10 на страните с най-големи запаси от технически възможен 
за добиване шистов газ19 

 

 Държава Шистов газ (trillioncubic feet) 

1 Китай 1115 

2 Аржентина 802 

3 Алжир 707 

4 САЩ 665 

5 Канада 573 

6 Мексико 545 

7 Австралия 437 

8 Южна Африка 390 

9 Русия 285 

10 Бразилия 245 

 Общо за света 7299 

   

                                                
18 Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources... 
19 Пак там. 
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През 2011 г. обаче САЩ внасят едва под 20 млрд. куб. м ВПГ20. В 

момента се полагат усилия за реконструиране на неизползваните 

терминали за регазификация в съоръжения за втечняване на газ, за 

да бъде изнасян ВПГ. Освободените значими количества втечнен газ, 

предвиждани за американския пазар, довеждат до чувствително 

падане на неговата цена, което предизвиква две основни последици: 

Газпром е принуден да намали сроковете и цените по дългосрочните 

договори за доставка за европейските страни; редица от тези страни 

предприемат стъпки за изграждане на терминали за втечнен газ като 

политика за намаляване на зависимостта от доставките чрез 

фиксираните мрежи. 

С евтиния газ в САЩ вече се произвеждат около 30% от 

електричеството и се отопляват половината домакинства. Ефектът е, 

че се освобождават големи количества от използваните досега за тази 

цел въглища, които на ниски цени се появяват на световния пазар. В 

Европа това води до изкривяване на енергийния микс за сметка на 

намаляване използването на по-скъпия природен газ. Фактически 

рухналият пазар на въглеводородни емисии също не препятства 

усиленото горене на въглища на Стария континент, където газовите 

централи (Белгия, Холандия) все по-често работят на загуба.21 

Шистовата революция в САЩ оказва ефект и върху глобалната 

икономическа конкуренция. Например цената на природния газ за 

индустрията в САЩ е 4 пъти по-ниска, отколкото в Европейския 

                                                
20 БТА. Сп. „Икономист”: Златната ера на природния газ може да е по-екологична, 
отколкото смятат „зелените”, 6 юни 2012  [cited 17.07.2013]. Available from: 
http://e-vestnik.bg/14811. 
21 Несигурност обърка европейския енергиен пазар. – В: Капитал, 4 март 2013. 
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съюз,22 което ерозира конкурентоспособността на европейските 

компании. Разширяващата се пропаст между северноамериканския и 

европейския нефтен и газов пазар акцентира конкурентните разлики и 

при кризисни ситуации в страни-износителки. Енергийният пазар на 

САЩ, за разлика от Европейския съюз, остава практически незасегнат 

заради вече по-високата си автономност от политическите събития в 

Северна Африка и Близкия изток. 

Най-сериозният ефект на газовата шистова революция е 

смяната на акцента на световния пазар на газ – от пазар на 

производителите в пазар на потребителите (пазарът на петрола все 

още е доминиран от производителите). В отношенията производител 

– потребител на енергийните пазари могат да бъдат приблизително 

дефинирани няколко периода.23  

Първият, който започва с откриването на петрол в края на ХIХ 

век, се характеризира с доминирането на (предимно западни) 

международни петролни компании по отношение на енергийните 

ресурси и продължава приблизително до 1970 г.  

Вторият период – въплъщение на по-голям контрол от страните 

производителки над техните ресурси, се доказва със създаването на 

ОПЕК през 1960 г. и с петролното ембарго през 1973 г.  

Третият започва с разпадането на Съветския съюз, 

                                                
22 Доклад на Европейската комисия: Предизвикателства и политика в областта на 
енергетиката. Принос на Комисията към заседанието на Европейския съвет на 22 
май 2013 г. [cited 17.07.2013]. Available from: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ 
energy2_bg.pdf. 
23 Westphal, Kirsten. Energy Policy between Multilateral Governance and Geopolitics: 
Whither Europe? In: Internationale Politik und Gesellschaft, no. 4, 2006, p. 47. Цит. по: 
Metais, Raphaël. Ensuring Energy Security in Europe: The EU between a Market-based 
and a Geopolitical Approach. EU Diplomacy Paper, no. 3/2013, Bruges, College of 
Europe, January 2013. 
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разпространението на либералните ценности, като демокрация и 

пазарна икономика, и овластяването на либералните международни 

институции. Либерализация на енергийния сектор означава енергията 

в по-значима степен да е зависима от логиката на свободните пазари.  

 

 

Източник: Международна агенция по енергетика, 2013 

 

Фиг. 1. Големи световни търговски потоци на газ през 2035 г. 

 

През последните десетина години обаче страните 

производителки все повече прибягват до политически съображения в 

управлението на енергията и прилагат идеологията на енергийния 

национализъм. Към тези три периода следва да прибавим и 

започналия вече, заради излишъка от природен газ на пазара, 

четвърти период, в който главна става фигурата на потребителя.  
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Очевидно съвременната енергийна картина на света все повече 

ще се променя. Според редица оценки пикът на международната 

търговия в световното потребление на енергоресурси ще бъде 

преминат около 2030 г. На мястото на доминиращата днес ресурсна 

глобализация ще се установи ресурсната регионализация (фиг. 1), 

като фундаментален фактор се очаква да бъде ориентацията към 

местни енергийни ресурси, включително възобновяемите енергийни 

източници (ВЕИ).  

При ресурсната регионализация ще нараства относителният дял 

на технологичната и организационната глобализация. В този нов 

контекст настъпват сериозни промени в енергийната политика и 

поведение на основните субекти на енергийния пазар. 

 

1.3. Големите играчи и новият енергиен (главно газов) 
пазар 

 

В рамките на старата парадигма на енергийната сигурност 

големите участници на енергийния пазар се конкурират главно на 

полето на геоенергетиката, а енергийните ресурси са използвани като 

„карта“ за постигане на геополитическо надмощие.24 Днес основните 

играчи са същите, но някои вече са с променени позиции на пазара. 

Новият участник в отбора на големите е Канада. Страната има 

доказани огромни запаси от неконвенционален нефт и газ и сключени 

дългосрочни договори за износ (към 2019 г.) на шистов газ от 

Британска Колумбия за Източна Азия.25 

                                                
24 По подробно виж: Milina, Velichka. Energy Security and Geopolitics. In: 
Connections, the Quarterly journal, PfP Consortium, Volume VI, No.4, Winter 2007. 
25 Canada agrees to export shale gas to Japan. In: The Arctic Journal, October 30, 2013  
[cited 17.07.2013]. Available from: http://arcticjournal.com/business/canada-agrees- 
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● САЩ 
 

Съединените щати безусловно са новият енергиен лидер. Тази 

позиция им принадлежи от 2009 г., откогато трайно изместват Русия от 

първото място по добив на природен газ. За последните 40 години 

след петролната криза от 70-те години енергийната сигурност е 

основна цел и централен организационен принцип на глобалната 

стратегия на САЩ26, които са не само най-големият консуматор, но и 

най-големият вносител на енергия. В търсене на гаранции за 

сигурност на енергийните доставки външнополитическите и военните 

усилия са фокусирани главно към постигането на контрол в района на 

Близкия изток като основен доставчик на петрол.  

През последните две десетилетия този стратегически принцип е 

модифициран в ангажимент към глобалната енергийна сигурност. 

Световните енергийни центрове са местата, където Съединените 

щати концентрират своите дипломатически и военни усилия. 

Примерите са много: санкционирането на страни производителки на 

енергия като Ирак и Либия; двете големи войни в Персийския залив; 

борбата срещу „Ал Кайда”, финансирана от ресурсни страни в 

региона, за да се противопостави на американските интереси там; 

опитите за арабско-израелско умиротворяване като част от усилията 

за уреждане на сложните отношения в региона; ангажиментът за 

защита на морските трасета в Азия и др.  

                                                                                                                                                       

export-shale-gas-japan. 
26 Alterman, Jon. Paradigm Shift. Center for Strategic and International Studies, Middle 
East Program, February 2013 [cited 17.07.2013]. Available from: 
http://csis.org/files/publication/0213_MENC.pdf. 
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Американската шистова революция променя картината. Прекият 

политически ефект е намаляване зависимостта от доставките на нефт 

от политически несигурните региони в Близкия изток и Северна 

Африка. Така Близкият изток може да бъде детрониран от позицията 

на централен компонент на глобалната стратегия на САЩ.  

Политическият дискурс в областта на енергетиката вече е 

различен заради нововъзникващата реалност, която превръща 

Съединените щати от най-голям вносител в износител на енергийни 

ресурси. Пикът на вноса на петрол е през 2005 г. – 60% от вътрешното 

потребление, докато през 2012 г. той вече е спаднал на 46%. 

Причините за тази разлика, разбира се, са в повишената енергийна 

ефективност и икономическата криза, но и в нарасналото с 25% (от 

2008 г. насам) собствено производство. Най-голям дял в това 

увеличение има добивът на т.нар. tight oil – петрол, който се добива по 

същата технология като шистовия газ. По експертни оценки обемът на 

американските нефтени шисти надвишава няколко пъти доказаните 

залежи от суров петрол на Саудитска Арабия. 

Според оценките27 на Американската администрация за 

енергийна информация появата и непрекъснатото подобряване на 

съвременните технологии за добив на суров нефт ще продължават да 

повишават очакванията за предлагане от вътрешни източници. 

Местното производство на суров петрол се е увеличило рязко през 

2013 г., като с прогнозиран ръст средно от 234 000 барела на ден 

(BPD) през 2019 г. производството ще достигне 7,5 млн. барела 

                                                
27 US Energy Informatoin Administration. AEO2013 Early Release Overview. Report 
Number: DOE/EIA-0383ER(2013) [cited 5.10.2013]. Available from: 
http://www.eia.gov/forecasts/aeo/er/executive_summary.cfm. 
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дневно (фиг. 2). До голяма степен растежът ще се дължи на 

значителното увеличение на производството от шисти и други тесни 

(tight) формации. След около 2020 г. се очаква производството 

постепенно да намалява, като през 2040 г. ще е на ниво до 6,1 млн. 

барела на ден, тъй като добивът ще трябва да се премести в по-малко 

производителни или по-малко печеливши сондажни области. 

 

millions barrels per day (bpd) 

 

Източник: US Energy Informatoin Administration, 2013 

 

Фиг. 2. Производство на суров нефт в САЩ от вътрешни източници  

за периода 1990–2040 г. 

 

Независимо от тези прогнози САЩ все още внасят по-голям дял 

от необходимия петрол, отколкото през 1973 г., но вече с променена 

географска тежест на доставчиците: 25% от Канада, от Персийския 
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залив – 16%, от Мексико – 11%, от Венесуела – 9%.28 Превръщането 

на Канада в основен износител е особено благоприятно 

обстоятелство за сигурността на енергийните доставки – съседна, 

приятелска държава, която е и най-големият им търговски партньор.  

Данните за значителни залежи в Канада, както и започналите 

сериозни проучвания за ефективен добив на доказаните огромни 

нефтени резерви в морската територия на Бразилия говорят за подем 

на производството на петрол в Западното полукълбо, което ще има за 

последица трайно ребалансиране на петрола в света, нова 

геополитика на енергийните трасета. Много по-малко петрол ще идва 

от Източното полукълбо към Западното и много повече петрол от 

Близкия изток ще се влива в Азия. Китай вече внася от Персийския 

залив повече петрол, отколкото Съединените щати. Географията на 

основните държави, експортиращи петрол за САЩ, е доказателство за 

утвърждаването на новата тенденция за регионализация на 

енергийните пазари.  

И ако по отношение на сигурността на петрола САЩ имат 

впечатляващи резултати, то при природния газ без преувеличение 

може да се говори за истинска революция. Американската 

администрация за енергийна информация (US Energy Informatoin 

Administration) прогнозира, че местното производство (фиг. 3), заради 

по-високите обеми на добив на шистов газ29, ще изпреварва 

                                                
28 Yergin, Daniel. America's New Energy Security. Thanks to new technology, the U.S. 
has become less dependent on petroleum imports from unstable countries [cited 
5.10.2013]. Available from: 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204449804577068932026951376.html. 
29 US Energy Informatoin Administration. AEO2013 Early Release Overview. Report 
Number: DOE/EIA-0383ER(2013) [cited 5.10.2013]. Available 
from:http://www.eia.gov/forecasts/aeo/er/executive_summary.cfm. 
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значително вътрешното потребление до 2020 г. и това ще стимулира 

нетния износ на природен газ (фиг. 4). Очакванията са износът от 

САЩ на втечнен природен газ от местни източници да нарасне до 

около 1,6 млрд. куб. м през 2027 г.  

Вече активно се разработват стратегии за износ на втечнен 

шистов газ на конкурентни цени за Европа и други дестинации30, което 

изисква определени усилия. Ще трябва да се изградят нови 

съоръжения за втечняване и терминали, така че газът да може да 

бъде транспортиран с кораби през Атлантика.  

 

trillion cubic feet 

 

Източник: US Energy Informatoin Administration, 2013 

 

Фиг. 3. Производство на природен газ в САЩ за периода 1990–2040 г. 

                                                                                                                                                       

 
30 Kaplan, Robert D. The Geopolitics of Shale [cited 17.07.2013]. Available from:  
http://www.stratfor.com/weekly/geopolitics-shale?utm_source=freelist-f&utm_medium= 
email&utm_campaign=20121219&utm_term=kaplan&utm_content=readmore&elq=33d3
365ec1d34320b9572996b5c20d50The%20Geopolitics%20of%20Shale. 
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Източник: US Energy Informatoin Administration, 2013  

 

Фиг. 4. Износ на природен газ от САЩ (2010–2040)  

 

От своя страна европейските държави също трябва да изградят 

терминали за втечнен газ, което изглежда не особено бързо решение, 

но по принцип е постижимо при наличието на капиталови инвестиции 

и благоприятно законодателство31. Страните, които изграждат такива 

съоръжения, ще разполагат с повече възможности за 

диверсифициране на източниците на доставки чрез износ и внос при 

различни ситуации на потреблението, както и чрез спотовите пазари. 

Развитието на добива на неконвенционален газ САЩ използват и като 

                                                
31 Конгресът на САЩ обсъжда законопроект разрешаващ на съюзниците от НАТО 
достъп до газовите доставки. Приемането му поставя съюзниците от НАТО на 
равни начала с търговските партньори съгласно законодателството на САЩ при 
осигуряването на автоматични лицензи за износ на втечнен природен газ от САЩ.  
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инструмент на външната си политика32 чрез стартираната през април 

2010 г. от Държавния департамент Глобална инициатива за шистов 

газ (Global Shale Gas Initiative – GSGI). Целта е насърчаване на новата 

технология за добив в страни, които искат да идентифицират, 

развиват и използват своите неконвенционални газови ресурси. В 

рамките на тази инициатива САЩ са установили партньорски 

отношения с Китай, Индия, Полша, Украйна, Йордания и други страни. 

Целите, които се поставят чрез това сътрудничество, са насърчаване 

използването на американските технологии и спечелване на пазарни 

дялове в други страни; съюзяване със стратегически партниращи 

страни и намаляване на зависимостта им от енергиен внос от други 

държави; насърчаване на използването на природния газ като по-

чисто гориво и увеличаване подкрепата на усилията за справяне с 

измененията на климата.  

Шистовата революция отрежда нови позиции на САЩ на 

глобалните енергийни пазари. Тенденцията страната да се превърне в 

най-големия световен производител на въглеводородни енергийни 

ресурси не само по отношение на природния газ, но и на нефта, 

стартира от 2013 г., когато според Американската администрация за 

енергийна информация САЩ надминават по този показател Русия и 

Саудитска Арабия33 (фиг. 5). За Съединените щати и Русия 

                                                
32 Frank, Umbach, Maximilian Kuhn. Unconventional Gas Resources: A Transatlantic 
Shale Alliance? In: Transatlantic Energy Futures. Strategic Perspectives on Energy 
Security, Climate Change and New Technologies in Europe and the United States, 
David Koranyi (Ed.), Center for Transatlantic Relations, Paul H. Nitze School of 
Advanced International Studies, John Hopkins University, Washington D.C. 2011, 
pp. 207–228.  
33 U.S. expected to be largest producer of petroleum and natural gas hydrocarbons in 
2013. October 4, 2013 [cited 5.10.2013]. Available from: 
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=13251. 
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производството34 е приблизително равномерно разпределено между 

нефт и природен газ, докато производството на Саудитска Арабия е 

силно доминирано от нефта. 

 

 

 Източник: US Energy Informatoin Administration, 2013 

 

Фиг. 5. Производство на нефт и природен газ в САЩ, Русия  

и Саудитска Арабия  

 

Промененото място на САЩ на енергийната карта вече се 

отразява на позициите и ролята на този глобален геополитически 

играч по ключови и критични теми и проблеми на световното 

развитие. Предизвикателството, пред което САЩ са изправени, е 

активно да усвояват новата си роля на първа енергийна сила.  

                                                
34 Производството включва суров нефт, природен газ, кондензати, продукти от 
рафиниране и други течности, включително биогорива. Барел на ден нефтен 
еквивалент се изчислява като се използва конверсионен коефициент: 1 барел 
нефтен еквивалент = 5.55 милиона британски термични единици (British thermal 
units – Btu). 
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● Русия 
 

Русия безспорно е най-големият губещ от новите фактори и 

условия на енергийния пазар. Те вещаят край на позицията ѝ на 

„енергийна суперсила“, в която енергийната карта бе нейно монополно 

геополитическо оръжие. 

Шистовата революция е тревожна новина за Русия и въпреки че 

Газпром дълго се опитва да я подминава, тя вече е определящ 

фактор, с който трябва да съобразява своята политика, опитвайки се 

да запази присъствието си на основен играч на световните енергийни 

пазари. Последиците от шистовия бум за Русия са преки и косвени. 

Прекратен е договорът за 10-годишни доставки на втечнен природен 

газ от Газпром за САЩ. Разработването на огромното газово 

находище „Щокман“ в Баренцово море – проект на стойност 

40 млрд. щ.д., замислен да обслужва този договор, е спряно.   

На европейските газови пазари в момента Русия има 

относително слаба конкуренция, като изнася природен газ в големи 

количества на Запад и се опитва да използва доставките за 

Централна и Източна Европа като инструмент за политическо 

влияние. Тя осъществява над 60% от вноса на природен газ за страни 

като Австрия, България, Чехия, Естония, Финландия, Латвия, Литва, 

Полша, Словакия, Молдова, Турция и Украйна. Но и тук господството 

ѝ вече не е безметежно. Свободните количества втечнен газ на пазара 

притискат Газпром да намалява цените по договорите заради 

възможната алтернатива, която избират някои европейски държави 

(Финландия, Латвия, Литва, Полша) и изграждат терминали за втечнен 

газ. През юни 2013 г. германската енергийна компания E.ON – най-
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големият европейски клиент на Газпром, подписа 20-годишен договор 

за покупката на канадски втечнен природен газ. По силата на 

споразумението E.ON ежегодно ще купува 5 млн. тона втечнен 

природен газ от завода Goldboro в Нова Шотландия, собственост на 

Pieridae.35 Освен това бъдеще, при което и САЩ изнасят втечнен 

шистов газ за Европа36, също вече не е толкова невероятно.  

Енергийните валенции на Русия реалистично могат да намалеят 

и заради ефективното разработване на доказаните значителни 

находища с неконвенционален газ в Германия, Украйна, 

Великобритания, Унгария, Литва и Румъния. Дори само прогнозите в 

тази посока са още един от факторите, довели до негативни за 

Газпром промени на дългосрочните договори за доставка на природен 

газ в Европа.  

Шистовата революция оказва влияние и на неевропейските 

пазари на руските енергоресурси. От една страна, става дума за 

Китай, където са доказани значителни залежи от шистов газ във 

вътрешните провинции, от друга – редица страни от Източна Азия 

сключват договори за доставки с Канада.  

В тази динамична геоенергийна среда кои са възможните и 

печелившите политики на Русия за запазване на ролята ѝ на 

глобалните енергийни пазари? Първата и решаващата е 

модернизирането на енергийния комплекс на страната. С 
                                                
35 E.ON signs Canada-Europe LNG deal. 03 Jun 2013 [cited 17.07.2013]. Available 
from: http://www.icis.com/heren/articles/2013/06/03/9674823/e.on+signs+canada-
europe+lng+deal.html. 
36 През март 2013 г. е сключен 20-годишен договор за доставка от 2018 г. на 
американски шистов газ за Великобритания. Виж: Bastasch, Michael. Natural gas 
deal brings Brits benefits of U.S. shale boom [cited 17.07.2013]. Available from: 
http://dailycaller.com/2013/03/26/natural-gas-deal-brings-brits-benefits-of-u-s-shale-
boom. 
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настъпването на епохата на „умната“ енергетика Русия все по-бързо 

трябва да се отказва от разточителното добиване и използване на 

енергийните ресурси.  

Изчерпването на повечето от значимите експлоатирани 

находища обръща погледа към залежите с неконвенционални 

въглеводородни ресурси. Пример в този смисъл са проучванията на 

американската петролна компания „Ексон Мобил” (Exxon Mobil) и 

руската държавна компания „Роснефт“ на залежите от 

неконвенционален нефт в находището „Баженов“ в Западен Сибир. 

Там са може би най-големите световни резерви на шистов нефт – 

т.нар. нефт от баженови скали37.  

Русия разполага с най-големите доказани технически запаси от 

неконвенционален нефт, което не означава, че в страната ще се 

стигне до шистова петролна революция по подобие на САЩ. 

Основната причина е технологичното изоставане. Наличието на 

множество конкуриращи се фирми, занимаващи се с търсенето на 

ефективни технологии за добив на неконвенционален нефт и газ в 

САЩ, довежда до раждането на ново поколение високотехнологични и 

евтини сонди, както и на нови технологии, като хоризонталното 

сондиране. В Русия тази дейност все още е в ръцете на няколко 

могъщи играчи, повечето от които са тясно свързани с държавата. 

В този геоенергиен контекст е очевидно, че с досегашните си 

инструменти Русия няма да успее да запази мястото си на енергийна 

суперсила. Ако иска да остане основен играч на пазара на енергийни 

                                                
37 Най-оптимистичните прогнози ги преценяват на 143 млрд. метрични тона. Това 
би означавало 1 трилион барела, което е четири пъти повече от запасите на 
Саудитска Арабия или потреблението на целия свят за 30 години. 



36 

 

ресурси, ще ѝ се наложи да променя параметрите на своята 

енергийна политика както във, така и извън страната. Сега вече тя ще 

трябва да се бори за интереса на потребителите към доставките на 

енергийните си ресурси и то в условията на засилваща се конкуренция 

и спад на цените. 

По отношение на европейските енергийни пазари печелившата 

стратегия на Русия трябва да отчита следните основни, 

неблагоприятни за нея фактори: 

 дългосрочна стагнация на търсенето на природен газ в 

страните – членки на Европейския съюз; 

 ръст на потреблението се очаква само в Турция; 

 съкращаване на потреблението на газ в европейските страни 

от Общността на независимите държави (ОНД) най-вече заради 

високите цени на ресурса; 

 постоянни ценови конфликти; 

 постъпателно увеличаване и „втвърдяване” на изискванията 

към доставчика (3-ти енергиен пакет на ЕС); 

 обемът на руските доставки ще остане стабилен до 2020 г. (в 

рамките на текущите договори); 

 увеличаването на доставките при запазване на 

съществуващите ценови съотношения ще бъде несъществено (и 

главно за страни извън ЕС). 

В Каспийския регион за енергийната политика на Русия 

съществуват сериозни рискове, но и възможности. Най-значимите 



37 

 

рискове са свързани:38 

 с окончателната енергийна дезинтеграция на постсъветското 

пространство (инфраструктура, енергийни потоци, обмен на 

инвестиции); 

 увеличаването на политическото и военното влияние на други 

страни (Китай, Иран, Турция, ЕС, САЩ); 

 милитаризацията на региона; 

 нарастването на екологичните проблеми. 

При така очертаните рискове ефективните политики могат да 

бъдат насочени преди всичко към създаването на ново съвместно 

енергийно пространство с мултиагентно управление и използване на 

интелектуални системи, доставки на иновационно енергийно 

оборудване и сервизни услуги, общи инициативи за екологично чист 

Каспийски регион.  

Много надежди за разширяване на пазарите се свързват със 

Североизточна Азия. В този регион като дългосрочно надеждни 

(докъм 2020 г.) се очертават пазарите на Япония (20–35 млрд. м3/г, 

включително заради последиците от аварията в АЕЦ „Фукошима" I), и 

на Република Корея (10–16 млрд. м3/г).39 

Китай е от ключова важност за бъдещите позиции на Русия като 

енергиен доставчик в региона, но перспективите не са еднозначни. До 

2025 г. страната няма да изпитва остра нужда от руски газ, а след това 

вероятно ще задоволява потребностите си от вече стартирали 
                                                
38 Белогорьев, Алексей. Энергетические проблемы Каспия:риски и возможности 
для России. V Каспийский энергетический форум „Энергия Каспия – энергия 
мира”, Москва, 25 апреля 2012 г.  
39 Саенко, Владимир. Долгосрочная энергетическая стратегия России в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 8-ая Международная конференция „Энергетическая 
кооперация в Азии: риски и барьеры”, Иркутск, 21–23 августа 2012 г.  
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инвестиционни проекти/договори в други енергийни региони или от 

собствено производство. В тази ситуация, за да заеме значима 

позиция на китайския енергиен пазар, Русия ще трябва да прибегне до 

дъмпинг на цените, но поради нарастващата себестойност на руския 

газ възможностите са доста ограничени.  

Що се отнася до перспективите за енергиен експорт в други 

региони на света, реалностите не са оптимистични. Традиционно 

руската политика залага на фиксираните енергийни трасета (като 

основният курс продължава да е към строителство на още 

тръбопроводи), което твърдо привързва Русия към определени 

потребители и прави евентуалните нови пазари твърде далечни и 

неефективни за нея. В същото време по редица обективни причини 

(природо-климатични, геоложки, инвестиционни и т.н.) производството 

на втечнен природен газ от големите руски находища (Владивосток, 

Ямал, Щокман и Сахалин) е твърде скъпо. 

За да бъде успешна, новата експортна енергийна политика 

(включително в условията на нарастващи глобални политически 

рискове) трябва да се фокусира около обстоятелството, че Русия е 

единствената европейска страна от големите световни износители на 

енергийни ресурси. В рамките на такъв подход тя би могла да се 

позиционира като supplier of last resort – доставчик, готов да 

предостави стоката във всяка точка на света при всяко колебание на 

конюнктурата, в условия на колебаещи се, а не стабилни цени на 

енергийните ресурси. В този смисъл инвестиционният акцент трябва 

да бъде поставен върху развитието на собствени терминали за нефт и 

собствен танкерен флот. Трябва да бъдат построени заводи за 

втечняване на природен газ на Балтийско, Черно и Северно море. В 
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противен случай Русия ще загуби европейския пазар, на който ще се 

настанят САЩ и Катар.  

Като цяло промените в технологичната и геоенергийната среда 

на руската енергийна политика очертават следните ограничения при 

формирането на бъдещата ефективна енергийна стратегия на Русия: 

  Регионализацията на газовите пазари ограничава 

възможностите за излаз извън Европа, ОНД и Североизточна Азия. 

  Поради високата себестойност на националния ресурс Русия 

трудно ще се възползва от глобализирането на пазара на втечнен 

природен газ. 

  Европа не може да бъде повече движеща сила (драйвър) на 

растеж. Ключовата задача е да се запази постигнатото на този пазар. 

  Русия разполага с не повече от 5–6 години, за да успее да се 

закрепи на азиатския пазар. Докъм 2020 г. големите потребители 

(Япония, Китай и Индия) ще са договорили необходимите енергийни 

ресурси. 

Новите тенденции и процеси в световната енергетика 

подсказват, че Русия постепенно ще се разделя с ролята си на 

енергийна супердържава. Предизвикателството пред руските 

политици и енергийни стратези е огромно. Те ще трябва в движение 

да модернизират руската енергийна политика, така че Русия да бъде 

адекватна на настъпващата епоха на неоиндустриалната енергетика. 

 

● Европейски съюз 
 

Европейският съюз е участникът на световния енергиен пазар, 

който полага най-големи усилия в създаването на политики за 

енергийна сигурност, като отбелязва и най-неефективни резултати от 
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тях. Основната причина е в самите механизми на правенето на 

енергийна политика в ЕС. От една страна, като интеграционна 

организация, в която страните членки са делегирали суверенитет на 

наднационалните европейски институции, Съюзът произвежда 

многобройни директиви и регламенти, целящи обща политика за 

енергийна сигурност във всичките ѝ измерения – от енергийната 

дипломация до защитата на критичната енергийна инфраструктура 

(КЕИ). От друга страна обаче, в тези директиви и регламенти винаги 

има оставена вратичка за самостоятелни политики и действия на 

страните членки. Обяснението на този феномен е в споделеното 

разбиране, че понеже става дума за сфера на жизненоважни 

национални интереси и за едно от най-значимите измерения на 

националната сигурност, държавите винаги трудно ще намират 

консенсусните общи решения и затова в интерес на Съюза е те да 

имат територия за национални политики. Както показва практиката, 

често такива политики са в конфликт с общите европейски енергийни 

интереси.  

Доказателство за противоречивостта в самите основания на 

общата енергийна политика на Европейския съюз са и клаузите по 

тази тема в Лисабонския договор, който иначе е кулминация на 

усилията за по-голямо сътрудничество между държавите членки в 

областта на енергетиката.40 Договорът уточнява четири основни цели 

на енергийната политика в ЕС: да се осигури функционирането на 

енергийния пазар, за да се гарантира сигурността на доставките в 

                                                
40По подробно виж: Groome, Frank. From Contradiction to Cooperation: A New Legal 
and Diplomatic Foundation for Energy Policy in the EU. In: Journal of Enerrgy Security, 
19 April 2012 [cited 17.07.2013]. Available from: http://www.ensec.org. 
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Съюза; да се насърчават енергийната ефективност, спестяването на 

енергия; разработването на нови и възобновяеми форми на енергия; 

да се подпомага взаимната свързаност на енергийните мрежи. В 

съответствие с чл. 122 (1) (TEFU) тези цели трябва да бъдат 

изпълнени в дух на солидарност. Клаузата за солидарност е опит за 

институционализиране на концепцията за засилено европейско 

сътрудничество по свързаните с енергийната сигурност въпроси. В 

същото време има и клаузи за вземане на решения по енергийни 

проблеми чрез единодушно съгласие. Например чл. 194 (2) и (3) от 

договора предвижда предложените от ЕС решения за въвеждане на 

обща система за енергийното данъчно облагане или за насърчаване 

използването на определена енергийна технология пред други да са 

предмет на единодушно гласуване от държавите членки, което 

всъщност ефективно предоставя на всяка от тях правото на вето по 

тези предложения.  

Фактът, че договорът насърчава засиленото сътрудничество на 

равнище ЕС, като в същото време потвърждава егоистичните права 

на държавите членки, е признание за историческата противоречивост 

в самата идеология на енергийната политика на Съюза, насърчаваща 

склонността на държавите членки да поставят собствените си 

национални интереси над общностните. Това принципно раздвоение 

при вземането на решения по европейската енергийна политика 

обяснява отсъствието на сериозни постижения при нейната 

реализация и обстоятелството, че е „обща политика“ само де юре, но 

не и де факто. Проблемът става особено значим в контекста на 

кардинално променящите се параметри и условия на енергийните 

пазари, когато енергийната политика на ЕС трябва да продължи да 
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гарантира енергийната сигурност и икономическата 

конкурентоспособност на Съюза, да предотвратява негативите в 

изменението на климата.  

Шистовата революция вече промени европейския енергиен 

пазар, преди да е добита и една молекула от него в местните шистови 

полета. Основните ефекти са промяна на договорната политика на 

Газпром, възможности за доставки на втечнен газ на изгодни цени, 

големи количества свободни въглища на ниски цени, възможност за 

добив на шистови ресурси в Европа (Естония произвежда повече от 

90% от електричеството си от битуминозни шисти и засега е най-

шистово зависимата държава в света41).  

Евросъюзът не може да избегне и влиянието на шистовия газ 

върху своята политика, свързана с климатичните промени. 

Поставените от Брюксел през 2007 г. цели за съкращаване на 

вредните въглеводородни емисии бяха определени с оглед на 

постоянно увеличаващите се цени на изкопаемите горива, което 

подсилва икономическите аргументи да се инвестира в 

производството на възобновяема енергия. Но тъй като по света 

цените на природния газ падат, скъпата субсидирана енергия от ВЕИ 

се обезсмисля. Ако политиката на подкрепа на възобновяемата 

енергия продължи, има опасност поради нейната висока цена 

европейските топлоцентрали и предприятия да преминат на вредните 

за околната среда въглища и така ЕС да се върне силно назад във 

времето. Тази тенденция се благоприятства от бума на шистов газ в 

                                                
41 Рeach, Gary. Estonia's Shale Oil Market: How The Small Country Is Hoping To 
Revolutionize The Energy Sector [cited 17.07.2013]. Available from:  
http://www.huffingtonpost.com  
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САЩ, където ниските цени довеждат до високи равнища на 

консумация на природен газ и освободените значителни количества 

местни въглища се насочват за износ в Европа. Консумацията и 

вносът на въглища (антрацитни и лигнитни) в Европа са ее увеличили  

съответно с 2% и почти 9% за последните 11 месеца на 2012 г. в 

сравнение със същия период на 2011 г. Във Великобритания и 

Испания потреблението на въглища е нараснало с 28% за последните 

11 месеца на 2012 г.; във Франция – с 16%, а в Германия – с 3%. Най-

значителен ръст се наблюдава в Ирландия (потреблението на 

въглища за първите 11 месеца на 2012 г. се е удвоило) и в Португалия 

(с 38%)42. 

При старата парадигма, особено след газовата криза от 2006 г., 

основният проблем на европейската енергийна сигурност са 

диверсифицирането, сигурността и приемливите цени на доставките 

на природен газ. С други думи, намаляване на високата газова 

зависимост от Русия.  

Европейският съюз участва в глобална надпревара за енергийни 

ресурси. Според Международната агенция по енергетика (IEA) 

глобалното търсене на енергийни ресурси ще нарасне с повече от 

една трета до 2035 г., като Китай, Индия и Близкият изток ще покрият 

60% от това увеличение. Повишеното търсене на енергийни ресурси в 

други части на света може да има пряко въздействие върху Европа. 

Така например поради високите цени, които Япония и Корея плащат 

за доставките на втечнен природен газ (LNG/ВПГ), около 60% по-скъпо 

от средната цена за внос на ВПГ в Европейския съюз през февруари 

                                                
42

 Доклад на Европейската комисия: Предизвикателства и политика в областта на енергетиката. 
Принос на Комисията към заседанието на Европейския съвет на 22 май 2013 г. [cited 17.07.2013]. 
Available from: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/energy2_bg.pdf. 
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2013 г., вносът на ВПГ в ЕС падна с около 30% в сравнение с 2011 г. 

Днес Европа в нарастваща степен зависи от вноса на енергия от трети 

страни (фиг. 6) и е далеч от производството на енергията, която ѝ е 

необходима, за да покрие потреблението.  

 

 

Източник: Европейска комисия, 2013 

 

Фиг. 6. Дял на вносното гориво от общото потребление на ЕС 

 

Още през ноември 2000 г. Европейската комисия предупреди в 

„Зелена книга”, че през следващите 20−30 години до 70% 

(понастоящем 50%) от потреблението на енергия на Съюза ще бъде 

от импортни ресурси. През последните две десетилетия зависимостта 

от внос на нефт и газ се е увеличила и се очаква да нарасне до 80% 

до 2035 г. Производството на собствена енергия от ЕС се очаква да 

спадне от сегашните 46% до 36% през 2020 г. Вносът на ресурси ще 

струва около 350 млрд. евро, т.е. по 700 евро на всеки гражданин в 

ЕС. Нещо повече, профилът на внос на газ в Европейския съюз 
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продължава да бъде недиверсифициран – 84% от него се внасят от 

три държави: Русия (31,9%), Норвегия (29,4%) и Алжир (13,8%).43  

Страните членки имат различаващи се портфейли от 

доставчиците на природен газ и трасета, като тези с по-развитите 

газови пазари плащат по-малко за вноса (фиг. 7). Средно изчислената 

цена на граница за газовите доставки във Великобритания, Германия 

и Белгия е с близо 35% по-ниска, отколкото в страните, които разчитат 

на ограничен брой доставчици (като България и Литва). Заради 

неефективни инфраструктурни връзки с останалата част от ЕС 

държави от Северна и Източна Европа се чувстват като „енергийни 

острови”. 

 

 

 
 

Източник: Европейска комисия, 2013 

 

Фиг. 7. Средна цена на газа в €/MWh в различните части на ЕС 

                                                
43 Данните са за 2012 г. Виж: Eurostat, May 2013. 
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Освен това Европа, която е и основен потенциален потребител 

на енергия от Каспийския регион, е изпаднала в двойна зависимост: 

първо, от традиционните руски доставки и второ, от контролираните 

от Русия доставки от Централна Азия и Каспийския регион. На 

практика вече близо една трета от общия внос на ЕС на газ идва от 

там, но чрез руските газопроводи и в резултат на руски суапови 

сделки с газ със страните от Централна Азия и Каспийския регион.44 

На този фон за Европейския съюз и неговите държави членки най-

актуален проблем на енергийната сигурност си остава монополната 

газова зависимост. 

В последна сметка нито едно от многото предвидени решения за 

разрешаване на този ключов проблем все още не е реализирано – от 

изграждането на Южния енергиен коридор до свързването на 

енергийните трасета на страните членки, което е условието за 

интегриран енергиен пазар. Една от сериозните причини е, че 

инвестициите в енергийния сектор са на исторически ниски равнища. 

Според Енергийната пътна карта на Европейската комисия за периода 

до 2050 г. преходът към сигурна и конкурентна нисковъглеродна 

енергия изисква устойчиво нарастващи инвестиции в енергийно 

оборудване, мрежи, транспортни технологии, инфраструктура и 

ефективни сгради. Тези по-високи инвестиции се оценяват като равни 

на 1,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) на годишна база за целия 

период до 2050 г. До 2020 г. на ЕС ще са необходими инвестиции в 

                                                
44 За газовата зависимост на ЕС тук и по-горе виж: Kuhn, Maximilian, Frank 
Umbach. The Geoeconomic and Geopolitical Implications of Unconventional Gas in 
Europe. In: Journal of Energy Security, 8 August 2011 [cited 17.07.2013]. Available 
from: http://www.ensec.org. 



47 

 

порядъка на 1 трилион евро, за да гарантира сигурност на доставките, 

диверсификация на източниците, екологично по-чиста енергия и 

конкурентни цени в рамките в интегриран енергиен пазар.45 

В някои райони на Европа все по-големи обеми енергия от 

непостоянни ВЕИ, като слънцето и вятъра, не могат да бъдат 

транспортирани до потребителите поради липсата на достатъчна 

инфраструктура. За да се преодолеят тези дефицити, само до 2020 г. 

са необходими нови инвестиции (от порядъка на 200 млрд. евро) в 

преносни линии, интерконектори, мощности за съхраняване на 

енергия и т.н. Това ще изисква ръст на инвестициите с повече от 50% 

за електричеството и близо 30% за природния газ, ако се сравняват 

периодите 2000−2010 г. и 2010−2020 г. При все това въздействието на 

разходите за потребителите се очаква да бъде минимално (около 1% 

за електричеството) и до голяма степен ще бъде компенсирано от 

ползите от конвергенцията на цените, повишената сигурност на 

доставките и по-ниската необходимост от бакъп (резервни нужди), 

както и от по-високото проникване на ВЕИ.  

В страните от Европейския съюз не може да се очаква „чудото“ 

на американския шистов бум, което да разреши проблемите с 

монополната зависимост и цените на енергийните ресурси. Причините 

са от обективен характер (геология, законодателство, гъстота на 

населението, екология, неинтегрирана енергийна инфраструктура) и 

заради сдържаното отношение на обществата в редица европейски 

страни към ефектите върху природата на сегашните технологии за 

                                                
45 Доклад на Европейската комисия: Предизвикателства и политика в областта на 
енергетиката. Принос на Комисията към заседанието на Европейския съвет на 22 
май 2013 г. [cited 17.07.2013]. Available from: 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/energy2_bg.pdf. 
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добив на шистови ресурси. Това, което за момента със сигурност 

може да се твърди, е, че подходите към неконвенционалните ресурси 

ще се различават значително между държавите членки, които ще 

определят собствените си приоритети в областта на енергетиката.  

Настоящата ситуация на газовия пазар, която е белязана от спад 

на потреблението в рамките на Европейския съюз, глобално „газово 

пренасищане“, „отвързване“ на цените на природния газ от цените на 

петрола и падане на цените на втечнения природен газ на спотовите 

пазари, налага сериозно преосмисляне на европейската политика за 

енергийна сигурност. Едва ли е реалистично да се смята, че ЕС се 

нуждае от всички обсъждани фиксирани трасета за природен газ. В 

търсене на ефективност следва да се заложи на най-икономичните 

газопроводи и да се изгради оптималният брой терминали за 

регазификация. Това, от което безусловно се нуждае европейският 

енергиен пазар, е свързването на енергийните инфраструктури в обща 

реверсивна мрежа, за да се гарантират сигурност на доставките и 

единни цени в рамките на Съюза.  

 

● Китай 
 

Китайската икономика със сигурност е с най-бързо растящото 

потребление на енергийни ресурси. Заедно с Индия страната е 

основен играч на енергийния пазар, с чието присъствие и активна 

роля в разпределението на ресурсите няма как останалите да не се 

съобразяват. 

Шистовата революция рефлектира върху геополитическите 

позиции и на Китай. Намаляването на значимостта на региона на 

Близкия изток за енергийните доставки на САЩ е последвано от 
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обявяването на нова геополитическа стратегия в доктрината на Обама 

– завой към Азия. Това означава съсредоточаване на войски и 

стратегически партньорства в Тихоокеанския регион, където е факт 

растящото влияние на Китай. Съединените щати обявяват 

изтеглянето на самолетоносачи, патрулиращи в Персийския залив, и 

прехвърлянето на част от тях в Тихия океан. За Китай резултатът е, че 

ще трябва да инвестира повече ресурси за сигурност в региона и 

морските трасета (китайската флота вече е в Индийския океан), тъй 

като за 46% от петролните си доставки разчита на производители от 

Близкия изток, основно Саудитска Арабия, Иран, Кувейт и все повече 

Ирак. 

Енергийната геополитика на Китай продължава да е 

ориентирана и към региона на Централна Азия, където с 

инвестиционна експанзия утвърждава своите интереси, измествайки 

Русия от традиционните ѝ зони на влияние. Прокарването на 

петролопровод от Казахстан и газопровод от Туркменистан е гаранция 

за сигурни доставки като опозиция на морските трасета. 

Част от източниците на ресурси за Китай са доста рискови. 

Събитията в Либия костват сериозни загуби за китайските инвестиции 

там. Иран продължава да е сред доставчиците (трети по значение) на 

петрол въпреки американските санкции и дипломатически заплахи. 

Нарастват инвестициите в Ирак, където китайският гигант CNPC 

(China National Petroleum Corporation) изкупи дела на „Ексон” в 

гигантското находище Западна Курна-1. То е стратегически ключово, 

защото ще може да осигурява директни морски доставки за Китай 

посредством пристанището на Басра. 
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Географията на източниците на ресурси за Китай е твърде 

широка: износителки са 30 държави, като 56% са доставки от Близкия 

изток (най-голям е делът на Саудитска Арабия); 27% – от Африка; 

13,5% – от Азия и Азиатско-Тихоокеанския регион; 3,5% – от Латинска 

Америка.46 China National Petroleum Corporation, China Petroleum & 

Chemical Corporation (Sinopec) и China National Offshore Oil Corporation 

(CNOOC) са националните петролни гиганти, отговорни за 

осигуряването на енергийните доставки на страната. Те правят 

огромни инвестиции в Африка, Бразилия и Централна Азия. 

Конкурентното предимство, с което доминират над други частни 

петролни компании, са предлаганите „дейности за развитие“, които се 

подкрепят от китайското правителство. Те варират от построяване на 

инфраструктура и предоставяне на заеми за развитие до изграждане 

на нефтохимически комплекси за рафиниране срещу права да 

проучват и купуват енергийни активи. Тези инвестиции не само 

осигуряват стабилни енергийни доставки за Китай, но и подпомагат 

поддържането и увеличаването на стратегическото му влияние по 

целия свят. Китайското правителство също предлага кредити за E & P 

(Exploration & Production), като в замяна си гарантира текущ износ на 

петрол. Тези заеми са се доказали като силен коз при търгове за 

енергийни договори.47 

Китайските държавни компании са си спечелили репутацията на 

безмилостен конкурент, готов да наддава за енергийни ресурси. 

                                                
46 Фролова, Ивета. Китайската експанзия в постсъветското пространство. – В: 
Геополитика, 2013, бр. 2. 
47 Malhotra, Aditya. Chinese Inroads into Central Asia: Focus on Oil and Gas. In:  
Journal of Enerrgy Security, 20 November 2012 [cited 17.07.2013]. Available from: 
http://www.ensec.org. 
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Доказателство например са 60-те процента премия (около 

15 млрд. щ.д.), които през 2012 г. CNOOC48 плаща за придобиване на 

канадската нефтена компания Canada’s Nexen Inc. Това е най-

голямата единична сделка за придобиване на чуждестранна компания 

от китайска компания и формира 15% от общо 100 млрд. щ.д., които 

основните държавни нефтени компании инвестират между 2009 и 

2012 г. в производствени активи за придобиване на нефт и газ по 

целия свят.  

Според правителствени представители и енергийни 

анализатори тези внушителни цифри на инвестиции в сектора могат 

да бъдат надминати в съответствие с прогнозите, че потреблението 

(съответно вносът) на суров петрол в Китай ще се увеличи рязко през 

следващите няколко години. Китайският Институт за енергийни 

изследвания (Energy Research Institute), който е филиал на основния 

център за разработване на политически решения – Комисията за 

национално развитие и реформи (National Development and Reform 

Commission – NDRC), очаква търсенето на суров петрол в страната да 

нараства със средногодишен темп от 4,6%, така че от потребление на 

450 млн. тона през 2011 г. да се достигне до 540 млн. тона през 2015 г. 

Според Американската администрация за енергийна информация 

(EIA) при запазване на сегашните темпове на нарастване на вноса 

Китай е на път да измести САЩ от водещото им място като вносител 

на нефт в света.  

                                                
48 CNOOC Group е третата по големина нефтена компания в КНР. Тя се фокусира 
върху експлоатацията, изследването и развитието на добива на суров нефт и 
природен газ в морски райони на Китай. 
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По отношение на природния газ Китай има амбицията да 

увеличи дела му в енергийния си микс. Потреблението на природен 

газ ще нараства с още по-бързи темпове от 15% на година. От 

130 млрд. куб. м годишно през 2011 г. то ще достигне 230 млрд. куб. м 

през 2015 г. според NDRC и Международната енергийна агенция (IEA). 

Нарастването на потреблението на природен газ (към настоящия 

момент делът на потреблението на газ в Китай не надвишава 4%, а 

като цяло в Азия – 10%) е част от битката със замърсяването на 

въздуха в Китай и намаляването на зависимостта от въглищата като 

енергиен ресурс.  

До 2017 г. (според IEA) се очаква Китай да се превърне в третия 

по големина потребител на природен газ след САЩ и Русия. Въпреки 

това предположенията са делът на природния газ в енергийното 

потребление на страната да нарасне от скромните 4% през 2010 г. до 

не толкова внушителните 10% през 2020 г.49 Има проекти част от това 

да стане за сметка на собствен добив на шистов газ50, още повече че 

според Американската администрация за енергийна информация 

Китай е на първо място по предполагаеми технически резерви.  

Геоложките проучвания обаче показват, че газовите залежи се 

намират на доста по-голяма дълбочина от разработваните в САЩ. 

Освен това полетата са на по-трудни терени, а перспективните залежи 

са разположени в планински местности или гъсто населени райони. 

Това прави сондирането за природен газ по-трудно, а цените − около 

два-три пъти по-високи, отколкото в САЩ.  

                                                
49 Mavin, Duncan. China Has Tough Shale Target. In: The Wall Street Journal, Jan. 23,  
2013. [cited 17.07.2013]. Available from: http://online.wsj.com. 
50 През ноември 2009 г. Китай подписва споразумение за сътрудничество със 
САЩ относно шистовите газови проекти. 
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Друга пречка пред революцията на шистовия газ в Китай са 

регулациите. Държавата е собственик на газопреносната 

инфраструктура, като пазарът също е доминиран от държавни играчи. 

Това затруднява конкуренцията и навлизането на частни инвестиции, 

които да доведат до развитие и ефективност на пазара (проблем, 

сходен на този в Русия). 

Енергийното сътрудничество на Китай с Русия, като географски 

най-близка страна с богати ресурси, остава приоритетно. Между двете 

държави е сключен един от най-големите световни дългосрочни 

договори за доставка на нефт. Руската държавна компания Роснефт 

през следващите 25 години ще изнася до 1 млн. барела на ден за 

динамичната икономика в Азия. Споразумението, което прави Китай 

най-големия купувач на руски суров петрол, е улеснено от 

приключването на втората фаза на тръбопровода East Siberia Pacific 

Ocean (ESPO), чийто капацитет вече е 1 млн. барела на ден. Първата 

фаза на съоръжението е готова през 2009 г., когато собственикът и 

операторът на ESPO – Транснефт, доставя по 300 000 барела суров 

петрол от Сибир за азиатските пазари. 

Като част от последната сделка се очаква китайски финансови 

институции отново да предоставят огромни заеми и кредитни линии за 

двете руски компании. През 2009 г. Китай предоставя на Роснефт 

15 млрд. щ.д. и на Транснефт 10 млрд. щ.д. кредити и заеми за 

стартирането на доставките на суров петрол по ESPO. 

Роснефт и China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) са в 

напреднал етап на преговори за разработване и на проекта Сахалин-

3, който ще подпомогне изграждането на втори LNG терминал на 

острова. 
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Руският монополист Газпром има предварително споразумение с 

China National Petroleum Corp. (CNPC) за 30-годишен договор за 

доставка на газ от 2018 г. За разлика от Роснефт, въпреки 

многогодишните преговори Газпром все още няма подписан договор с 

Китай. На фона на растящата международна конкуренция за 

азиатските клиенти обаче в Китай очакват Газпром да отстъпи най-

после пред китайското искане за по-ниски цени по дългосрочен 

договор за годишна доставка до 68 млрд. куб. м природен газ. 

Затоплянето на китайско-руските отношения в областта на 

енергийните проекти е повод за загриженост в Европа, тъй като 

Москва започва да изпълнява основното си предупреждение към 

европейските клиенти – да преориентира експортната си политика от 

дългогодишните западни потребители към азиатските пазари. 

Плановете на руското правителство са до 2025 г. капацитетът на 

ESPO да нарасне до 1,6 млн. барела на ден, което ще благоприятства 

увеличаването на продажбите в Азия за сметка на традиционните 

големи клиенти като Германия и Холандия. 

В новата енергийна среда Китай очевидно получава нови 

възможности за своята енергийна политика, които ще трябва 

ефективно да реализира. 

 

● ОПЕК 
 

Организацията на страните износителки на петрол еднозначно е 

сред потърпевшите от шистовата революция. Очакванията са 

увеличаването на добива на нефт в САЩ да окаже сериозно влияние 

върху пазара като цяло и организацията на страните производителки 

следва да промени своята стратегия в новите условия. 
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 Вече видимият ефект от новините около шистовия нефт е 

разногласието между членки на картела по въпроса, каква да бъде 

реакцията. Най-зависимите от цените на петрола участници предлагат 

бъдещия ценови спад да бъде преодолян, като се съкратят добивът и 

доставките. Алжир, Венесуела и Иран, които се нуждаят от по-високи 

цени на петрола, за да покрият вътрешните си разходи и 

намаляването на добива, редовно са в конфликт със страните от 

Персийския залив начело със Саудитска Арабия, притежаващи 

достатъчно финансова сила, за да издържат известен спад на цените. 

От шистовата революция най-силно страдат африканските държави, 

например Алжир и Нигерия, чийто петрол е близък по качество до 

шистовия. Именно те ще изпитат цялата тежест на шистовата 

революция в САЩ. 

Като се отчита очакваният добив в САЩ и Канада, прогнозите са, 

че към 2015 г. ОПЕК ще бъде принудена да намали дневното 

производство с 6 млн. барела, за да се предотврати срив в цените. 

Въпросът с цената е особено важен. За държавите – членки на 

ОПЕК, „справедливата“ цена е около 100 щ.д. за барел. В последна 

сметка тя е базирана на бюджетните нужди на членовете на картела, 

чийто апетит за петродолари се е увеличил значително след т.нар. 

Арабска пролет. Надявайки се да избегнат съдбата на ръководствата 

в Египет и Тунис, режимите от Персийския залив щедро раздават в 

своите страни подаръци и субсидии. Саудитска Арабия например 

почти е удвоила бюджета си заради такива програми. Повечето 

саудитци работят за раздут държавен сектор, където заплатите са два 

до три пъти по-високи, отколкото в частния сектор. Още нещо може би 

звучи изненадващо, но Саудитска Арабия е шеста по потребление на 
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суров петрол, като изпреварва големи индустриални държави като 

Германия, Южна Корея и Канада. При сегашния темп на потребление 

на енергийния ресурс до края на десетилетието Саудитска Арабия ще 

надмине Русия и Индия. За да запази своята система непокътната, 

саудитското правителство трябва да генерира все големи приходи от 

продажбите на петрол. Историята на Саудитска Арабия е повече или 

по-малко история и на останалите страни от картела. Иран, Ирак, 

Венесуела и Нигерия също настояват за по-високи цени на петрола.  

Технологията, която прилага картелът, е намаляване на добива 

и покачване на цените, докато се достигне до т.нар. справедлива 

цена. Проблемът е, че за ОПЕК през 2004 г. справедлива цена е 

25 щ.д. за барел. Две години по-късно 50 щ.д. се смятат за „идеална  

цена". Сега тя е 100 щ.д. С настъпването на американския шистов 

петрол организацията очевидно смята да продължи по същия път: 

задържане на цените високи чрез регулиране на производството на 

петрол надолу. През последните четири десетилетия световният БВП 

нараства 14 пъти, броят на автомобилите – 4 пъти, а глобалната 

консумация на суров петрол се удвоява. Но ОПЕК, която „седи” на 

върха на три четвърти от конвенционалните световни запаси, е 

запазила своя принос към пазара на петрол един и същ. 51 

Според анализаторите на British Petroleum (BP) обаче до края на 

настоящето десетилетие средната цена на барел ще падне до 80 щ.д. 

Организацията на страните износителки на петрол ще трябва да 

                                                
51 Luft, Gal, Anne Korin. The Folly of Energy Independence. In: The American Interest, 
July/August 2012 [cited 17.07.2013]. Available from: http://www.the-american-
interest.com; Luft, Gal. The Energy-Security Paradox. In: The National Interest, March 
28, 2013 [cited 17.07.2013]. Available from: http://nationalinterest.org. 
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свиква с мисълта, че времето, в което беше най-силният играч на 

петролния пазар, безвъзвратно отминава.  

 

1.4. Новата парадигма 
 

В контекста на старата парадигма енергийната сигурност пряко 

се свързва с енергийната независимост. Идеята е, че ако страната се 

самозадоволява в преобладаваща степен с енергийни ресурси и има 

ефективна (енергоспестяваща икономика), това задължително води 

до ниски енергийни цени. Реалността с цените на петрола в САЩ след 

шистовия бум доказва, че това е утопия. 

Причината е, че петролът е заменима стока, чиято цена се 

определя на световния пазар. Цената на един барел петрол е повече 

или по-малко равна за всеки потребител и когато покачването на 

цените е факт, то е за всички, независимо откъде е доставката на 

суровината. 

Постигането на енергийна самодостатъчност е практически 

невъзможно.52 Дори страни като Русия, Саудитска Арабия, Венесуела, 

Бразилия и Канада, които са богати на въглеводородни ресурси, 

внасят част от своята енергия под формата на рафинирани 

нефтопродукти поради недостатъчен капацитет за това производство. 

С малко усилия и инвестиции в нови заводи тази зависимост би могла 

теоретично да се елиминира, но на практика не се случва. От 

световните топ 10 икономики само две (на Бразилия и Канада) 

теоретично могат да достигнат енергийна независимост. Останалите – 

                                                
52 Luft Gal Energy Self-Sufficiency: Reality or Fantasy? In: Journal of Enerrgy Security, 
November 2012 [cited 17.07.2013]. Available from: http://www.ensec.org. 
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например Китай, Япония и Германия, са бедни на ресурси от гледна 

точка на своите потребности, което определя зависимостта им от внос 

на енергия.  

Кардиналното решение е в смяната на парадигмата. Не 

фокусиране върху енергийното самозадоволяване, а намаляване на 

стратегическото значение на петрола за икономиката и особено за 

транспорта.  

Авторите на „Обръщане на петрола в сол. Енергийна 

независимост чрез избора на гориво“53 развиват популярната вече 

идея, че както солта (като единствено средство за консервиране) 

векове наред е определяла световната история − водели са се войни 

за сол, така и петролът днес, заради виртуалния си монопол над 

транспортното гориво, има стратегическо значение. Изходът е 

подобен на историята със солта – петролът трябва да се превърне в 

обикновена стока чрез „отварянето” на превозните средства за 

конкуренцията на горива. Както няма значение за електрическата 

мрежа какъв вид енергия е използван за генериране на 

електричеството, така и транспортните средства и системата за 

дистрибуция на горива трябва да бъдат отворени за разнообразен 

микс горива. Това е в духа на настъпващата неоиндустриална епоха и 

вече има движение в тази посока, макар да е едва в началото – 

изцяло електрически превозни средства, хибридни електрически 

превозни средства, с метанол и т.н.  

Важен акцент в новата парадигма следва да бъде разбирането, 

че изчерпването на въглеводородните ресурси въобще не е 

                                                
53 Korin, Anne, Gal Luft. Turning Oil Into Salt: Energy Independence Through Fuel 
Choice. BookSurge Publishing, 2009. 
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предстоящо. В контекста на старата парадигма това е основен 

обяснителен модел, в чийто контекст иновациите в енергията ще се 

случват със залеза на петролната (въглеводородната) ера. Шистовата 

революция потвърди разбирането, че технологичното развитие ще 

открива нови възможности за ефективен добив на доскоро 

„замразени“ въглеводородни ресурси. Пример в този смисъл е 

обявеното от японската държавна компания Japan Oil, Gas and Metals 

National Corporation (JOGMEC) успешно извличане на газ от 

метанхидрат, известен като горящ лед54. Това е първият съществен 

пробив след десетилетия, през които учените опитват да намерят 

начини за комерсиален добив на този природен газ, от който в 

морските дълбини има достатъчно, за да осигури нуждите на 

човечеството от изкопаеми горива за векове наред.  

В тази посока е и успешно проведеното през 2013 г. иновативно 

хоризонтално сондиране в дълбоководен офшорен сондаж в 

Мексиканския залив. Технологичната сондажна схема „октопод" 

позволява многостволно сондиране, което, от една страна, рязко 

свива наземния отпечатък върху околната среда от сондажните 

работи, а от друга, усилва достъпа до подземни геоложки структури. 

Тъй като подобни „черни лебеди” и стратегически шокове не могат да 

бъдат предвидени, трябва да се промени философията на 

иновационното мислене в енергетиката и активно да се внедряват 

екологични и високоефективни технологии, като системите за 

интегрирана газификация с комбиниран цикъл Integrated Gasification 

                                                
54 Japan extracts gas from methane hydrate in world first. - BBC, 12 March 2013 [cited 
17.07.2013]. Available from: http://www.bbc.co.uk/news/business-21752441. 
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Combined Cycle (IGCC), наречена още „чисти въглища“. Това е 

газификационен процес, който се използва за превръщане на въглища 

и други тежки горива във високоенергийни горива, наричани още 

„синтетични газове", или накратко сингазове. След като бъдат 

пречистени, те се използват в ефективни системи с комбиниран цикъл 

за производство на електричество. Друг пример за висока технология 

е Carbon Capture & Storage (CCS) – за улавяне и съхранение на 

въглероден диоксид. Тя включва улавянето на емисии на CO2 от 

големи индустриални предприятия, като електроцентрали, рафинерии 

и химически заводи, и безопасното им съхраняване под земята. 

НАТО също е в процес на смяна на парадигмата на енергийната 

сигурност в контекста на своите отговорности. Досегашната парадигма 

включва ефективно използване на горивата и отговорност за 

сигурността на значимите за страните членки енергийни трасета. 

Новото в политиката е акцентът върху високите технологии за 

постигане целите на енергийната сигурност. Добър пример е 

въвеждането в НАТО на системата микромрежа (Microgrids)55, която се 

определя като инструмент за повишаване устойчивостта на 

енергийната система.  

Системата микромрежа предоставя възможност да се отчете 

приносът на НАТО към енергийната сигурност и може да се определи 

като интегрирана енергийна система, състояща се от разпределени 

                                                
55 Hallett, Michael. Microgrids: A Smart Defense Based NATO Contribution to Energy 
Security. In: Journal of Enerrgy Security, November 2012 [cited 17.07.2013]. Available 
from: http://www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=390: 
microgrids-a-smart-defense-based-nato-contribution-to-energy-security&catid=130: 
issue-content&Itemid=405; Asmus, Peter. Why Microgrids Are Inevitable. In: Distributed 
Energy, September-October 2011.  Available from: http://www.distributedenergy.com 
/DE/Articles/15471.aspx . 
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енергийни ресурси и множество електрически експлоатационни 

натоварвания. Тя е самостоятелна, автономна мрежа, паралелна или 

изолирана от основно използваната електрическа мрежа. Новата 

система притежава две важни, препокриващи възможности от военна 

гледна точка: многообразие на източниците (природен газ, нафта, 

вятър, слънчева енергия, метан и т.н.) за производство на 

електроенергия за военни бази (както в родината, така и в сурови 

условия при експедиционни операции) и осигуряване на 

непрекъснатост на услугата, отделно от основната електрическа 

мрежа.  

Протичащите революционни промени във факторите и условията 

за енергийна сигурност налагат смяна на парадигмата, което следва 

да намери отражение в политиките за енергийна сигурност. Те трябва 

да са разработени според новите енергийни технологии и промените в 

оценката на запасите от ресурси. Намираме се на прага на прехода 

към постиндустриална, „умна“ енергетика, което означава „умни“ 

мрежи, алтернативни източници за енергоснабдяване на транспорта, 

децентрализиране на енергетиката, интеграция на енергетиката в 

техносферата, съпроводено от нарастване на енергоефективността. 

Всичко това ще позволи намаляване на геополитическите и 

екологичните рискове, ще създаде нови възможности за крайния 

потребител. 

Новата парадигма на енергийната сигурност задължително 

включва нова политика за сигурност на критичната енергийна 

инфраструктура в контекста на новите рискове, заплахи и уязвимости 

за нейната сигурност. 
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Втора глава                                                                                                     

НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОЛИТИКАТА ЗА СИГУРНОСТ                                 

НА КРИТИЧНАТА ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

2.1. Фактори за нарастване на уязвимостта                                         
на енергийните инфраструктури 

 

Постмодерното общество, като сложен организъм от мрежи, 

системи и инфраструктури, от които зависи неговото съществуване, 

все по-често е дефинирано като уязвимо и рисково56. 

Предизвикателствата, пред които то ни изправя, обуславят 

необходимостта от ново схващане за жизненоважните/критичните му 

системи и подходите за тяхната защита. Днес експерти и политици 

насочват вниманието си върху задълбочено изследване на новите 

параметри на уязвимостта на съвременните развити общества. 

Понятието „меки цели” (soft targets) отдавна е легализирано и 

легитимирано, а управлението на сигурността на една от най-

уязвимите системи – жизненоважните граждански инфраструктури, 

започва да се превръща в част от политиката за сигурност. 

Енергийната сигурност е ключов аспект на националната и 

глобалната сигурност, а енергийната инфраструктура – една от 

особено значимите за нормалното функциониране на обществата 

критични инфраструктури. През последните години, поради 

нарастващата конкуренция за достъпа до основните въглеводородни 

ресурси, върху които е базирана съвременната икономика (нефт и 

природен газ), увеличаването на разстоянието между страните, 

                                                
56 Бек, Улрих. Световното рисково общество. София: Обсидиан, 2001.  
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където те се добиват, и страните с най-голямо потребление, както и 

заради компютъризирането на основните процеси при тяхното 

производство и транспортиране, рисковете и предизвикателствата 

пред сигурността на функционирането на тази инфраструктура 

нарастват неимоверно. Новата парадигма на енергийната сигурност 

налага нови тенденции в политиката за управление на сигурността на 

критичната енергийна инфраструктура в контекста на анализа на 

новите уязвимости в нейното функциониране. 

В индустриализираните общества енергийната инфраструктура 

винаги е била обект на специална защита. Причините57 да търсим 

нови решения в политиката за управление на нейната сигурност е в 

появата на няколко фактора, като действието на всеки от тях усилва 

въздействието на останалите.  

Първо, глобализацията и съвременната информационна и 

комуникационна революция, които промениха кардинално основни 

характеристики на енергийната инфраструктура. Глобализацията 

доведе до все по-голяма взаимосвързаност и взаимозависимост на 

системи от основните обществени сектори – икономика, енергетика, 

информация и комуникации, транспорт и т.н. Всеобхватността на 

информационните технологии породи „срастване“ на кибернетичния и 

материалния свят. В наши дни физическите, виртуалните и 

логическите мрежи са се увеличили по размер и сложна 

взаимозависимост до такава степен, че дори малки прекъсвания, 

                                                
57 Дракалиева, Петя, Ивайло Иванов. Съвременната концепция за защита на 
критичната инфраструктура: генезис, цели, методология, проблемни зони. – В: 
Защита на критичната инфраструктура в ЕС и България – икономически и 
организационни аспекти. София, 2010, с. 12–35. 
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повреди и смущения могат да предизвикат драматични последици за 

тях („парадокс на уязвимостта“)58.  

Обикновено се приема, че критичната инфраструктура, част от 

която безспорно е и енергийната, включва особено чувствителни 

елементи на по-голяма система, обхващаща публичния и частния 

сектор и обществото като цяло. Това разбиране надхвърля 

физическата инфраструктура и включва информация (данни), което 

може да се смята за форма на логическа инфраструктура или 

критична информационна инфраструктура. Киберпространството и 

взаимносвързаните информационни и комуникационни технологии 

вече са основни компоненти на съвременния живот. Независимо че 

киберпространството се категоризира като отделен сектор, на 

практика то е толкова дълбоко вкоренено в останалите сектори, че 

тази разлика изглежда трудно определима. То може да бъде 

визуализирано като тънък слой (или нервна система), преминаващ 

през всички други сектори, като им предоставя възможност да работят 

и си взаимодействат.  

Взаимозависимостта на различните жизнени системи чрез 

киберпространството значително разширява обхвата на анализа (т.е. 

по принцип почти всичко вече може да бъде свързано с всичко 

останало) и е основен фактор за нарастващата комплексност на 

критичната инфраструктура. Тази сложност нараства експоненциално, 

„чрез разширяване на географското място, разширяване на 

предоставяните услуги; въвеждане на нови компоненти с богата 

                                                
58 Uwe, Herlich, Frank Umbach. European Energy Infrastructure Protection: Addressing 
the Cyber-warfare Threat. In: Journal of Enerrgy Security, October 2009 [cited 
17.07.2013]. Available from: ttp://www.ensec.org/.  
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функционалност заради използването на разнообразни технологии, 

увеличаването на броя на мрежи, възли, връзки и взаимозависимости; 

чрез наслояване на системи върху системи"59. 

Второ, непрогнозируемост и неопределеност на средата за 

сигурност, в която оперира тази система. Новият характер на 

заплахите − неизвестност (кой е противникът/Anonymous и с какво 

стои срещу нас, какви са неговите цели и способности) и 

непредсказуемост (на времето, мястото и характера на евентуалната 

атака), създава усещане за тотална несигурност.  

Трето, осъществените през последния четвърт век значителна 

приватизация и либерализация (дерегулация) в сектора, която 

довежда до свиване ролята на публичните институции в оперирането 

с енергийната инфраструктура. Главната последица са сложните и 

засега нерешени проблеми около разпределението на ролите и 

отговорностите на държавата и частния сектор за сигурността на 

инфраструктурата. 

Тези са основните фактори, които детерминират днес 

кардиналното нарастване на уязвимостта на енергийните 

инфраструктури. Известно е, че „уязвимост“60 се дефинира като място, 

обект, връзка в системата, характеризиращи се с по-голяма степен на 

податливост на въздействие на заплахата, поради което там с по-

голяма вероятност би възникнало смущение/повреда със сериозни 

последствия. Такива „слаби звена“ в системата обикновено са лесно 

                                                
59 Cavelty, Myriam Dunn. Systemic cyber/in/security – from risk to uncertainty 
management in the digital realm. Swiss Re Centre for Global Dialogue, 15 September 
2011 [cited 3.06.2013]. Available from: http://cgd.swissre.com/features/Systemic_ 
Cyber_In_Security.html 
60 Дракалиева, Петя, Ивайло Иванов. Съвременната концепция за защита на 
критичната инфраструктура..., с. 19. 
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достъпни за „атака“ със заплахи, но трудни за защитаване. Могат да 

предизвикат и каскаден ефект или ефект на доминото. Сама по себе 

си уязвимостта не генерира неблагоприятни последици и се 

реализира само ако е подложена на въздействието (експлоатирана е) 

на релевантни заплахи. 

Рискът61 се представя като комбинация от заплахи, 

експлоатираща дадена уязвимост на системата/елемента и 

произтичащите вредни въздействия/последствия за 

системата/елемента. Ако заплахата и релевантната уязвимост не се 

срещнат, вредно последствие няма да възникне. Установяването на 

риска от срив на дадена критична инфраструктура е свързано с 

анализ на заплахите и уязвимостите, извършван на различни нива − 

от оператора на конкретната инфраструктура, който отговаря за 

безопасното и непрекъснатото ѝ функциониране, и от публичните 

институции, отговорни за политиките за сигурност на 

инфраструктурата като критично важна за нормалното функциониране 

на обществото.  

Основните нови тенденции в политиката за сигурност на 

функционирането на критичната енергийна инфраструктура и 

предизвикателствата, на които следва да отговори, могат за бъдат 

генерализирани до три: киберсигурност на КЕИ, публично-частно 

партньорство във формирането и реализирането на политиката за 

сигурност на КЕИ и международно сътрудничество в политиката за 

сигурност на критичната енергийна инфраструктура. 

 

                                                
61 Дракалиева, Петя, Ивайло Иванов. Съвременната концепция за защита на 
критичната инфраструктура..., с. 21. 
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2.2.  Киберсигурност 
 

В съвременната енергийна инфраструктура цифровизацията е 

необходима за нейното гладко и ефективно функциониране. Това 

обаче повишава уязвимостта на елементите на инфраструктурата към 

заплахи от киберпространството, особено след като са станали 

оперативно по-съвместими, дистанционно достъпни и по-икономични 

заради използването на отворените софтуерни стандарти и протоколи 

за постигане на ефективност на разходите. 

Днес кибероръжия срещу енергийна инфраструктура не е епизод 

от холивудски филм. Едно от първите използвания на „логическа 

бомба” (logic bomb) е през юни 1982 г., когато американски спътник за 

ранно предупреждение причинява грандиозен взрив в Сибир, 

наподобяващ ядрен. Най-вероятно това е експлозия на съветски 

газопровод, причинена от повреда в компютърната система за 

контрол, която съветски шпиони са откраднали от канадска фирма. 

Повредата не е случайна, а е заложена от специалисти на ЦРУ в 

компютърната система със забавен ефект на действие.62 

Три десетилетия по-късно честотата на използване на 

кибероръжията е нараснала експоненциално: поредица от доклади, 

издадени от Правителствената служба за отчетност (GAO) от 2009 г. 

насам подчертава засилващите се опасения от кибератака на 

критичната енергийна инфраструктура на САЩ. В доклада от 24 април 

2012 г. „Киберсигурност. Заплахите, които оказват въздействие върху 

нацията” (Cybersecurity: Threats Impacting the Nation) се отбелязва, че 

„през последните шест години броят на инцидентите, докладвани от 

                                                
62 War in the fifth domain. In: The Economist, Jul 1st 2010. [cited 17.07.2013]. Available 
from: http://www.economist.com/node/16478792. 
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федералните агенции на федералния център за информационна 

сигурност при инциденти, се е увеличил с близо 680%“63.  

За степента на заплахата, която кибератаките представляват по 

отношение на основните граждански критични инфраструктури, 

алармира бившият министър на отбраната на САЩ Леон Панета,  

предупреждавайки, че е възможно САЩ да станат обект на 

„кибернетичен Пърл Харбър“, като чуждестранни хакери могат да 

извадят от строя енергийната, финансовата и транспортната система 

с „атака, която ще парализира и шокира нацията и ще създаде 

дълбоко, ново чувство на уязвимост“64. 

Сериозността на тази заплаха се споделя и от експертите в 

енергийния сектор. Изследване на 200 висши мениджъри по 

сигурността на критичната инфраструктура на електроснабдителни 

предприятия от 14 страни установява: 40% са на мнение, че 

уязвимостта на този индустриален сектор се е увеличила; според 

почти 30% тяхната компания не е подготвена за кибератака; повече от 

40 на сто очакват голяма кибератака в рамките на следващата 

година.65  

Компанията за производство на антивирусен софтуер McAfee Inc. 

и Центърът за стратегически и международни изследвания във 

Вашингтон (Center for Strategic and International Studies − CSIS) две 

                                                
63 Jen, Alic. US Gas Pipelines under Cyber Attack, Says DHS. 9 May 2012 [cited 
17.07.2013]. Available from:  http://oilprice.com/Energy/Energy-General/US-Gas-
Pipelines-under-Cyber-Attack-Says-DHS.htm.  
64 Bumiller, Elisabeth, Thom Shanker. Panetta Warns of Dire Threat of Cyberattack on 
U.S. In: The New York Times, October 11, 2012 [cited 17.07.2013]. Available from: 
http://www.nytimes.com/. 
65 McAfee and CSIS Report Reveals Dramatic Increase in Cyberattacks and Sabotage 
on Critical Infrastructure Yet Organizations Remain Unprepared [cited 17.07.2013]. 
Available from: http://www.mcafee.com/us/about/news/2011/q2/20110419-01.aspx. 
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поредни години правят представително проучване на ефектите от 

въздействието на кибератаките върху критичната енергийна 

инфраструктура. Докладът от 2010 г. „Под кръстосан огън: критичната 

инфраструктура в епохата на кибервойна” (In the Crossfire: Critical 

Infrastructure in the Age of Cyberwar) констатира липсата на адекватна 

защита на компютърните мрежи при много от критичните 

инфраструктури в света и разкрива потресаващите размери на 

въздействието на кибератаките и на необходимите разходи за 

възстановяването на мрежите. 

Информацията в доклада от 2011 г. „В неизвестното: критичната 

инфраструктура се изправя срещу кибератаките” (In the Dark: Crucial 

Industries Confront Cyberattacks) доказва тревожния извод на своите 

автори, „че докато нивото на заплаха на тези инфраструктури се е 

увеличило, нивото на отговор не е.“66 Само през 2010 г. почти 

половината от анкетираните са заявили, че никога не са били 

изправени пред мащабна кибератака „отказ на услуга“ (denial of 

service) или мрежови прониквания. От 2011 г. цифрите са променени: 

80% са изправяни пред мащабна атака „отказ на услуга“ и 85% 

регистрират опити за проникване в мрежата. Стряскащ е фактът, че 

почти две трети съобщават за чести опити (поне веднъж месечно) на 

проникване на зловреден софтуер, проектиран за саботаж на тяхната 

система.“67 

                                                
66 McAfee and CSIS Report Reveals Dramatic... 
67 In the Dark.Crucial Industries Confront Cyberattacks. McAfee second annual critical 
infrastructure protection report.Written with the Center for Strategic and International 
Studies (CSIS) [cited 17.07.2013]. Available from: http://www.mcafee.com/us/resources/ 
reports/rp-critical-infrastructure-protection.pdf. 
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Именно използването на зловредни вируси за атака срещу 

критична енергийна (и друга) инфраструктура качествено променя 

киберпространството и поставя системите за сигурност пред сериозно 

ново предизвикателство.  

Stuxnet е първият образец на зловреден вирус/софтуер68 

(разкрит през юни 2010 г.), специално създаден да поразява реални 

физически инфраструктури и промишлени обекти (управлявани от 

SCADA69 системи). Шестдесет на сто от заразените компютри са в 

Иран, но вирусът на практика е с глобален обхват: от Испания и Русия 

до Индия и Индонезия. Към април 2011 г. неактивиран, на напълно 

работоспособен Stuxnet е открит в повече от половината компютърни 

системи на германски енергийни компании, както и при 

тръбопреносните оператори на комуналното разпределение на газ и 

                                                
68 Зловредният софтуер (Malware) обикновено се използва, за да се откраднат 
пароли и други данни, или да се отвори „задна врата" към компютър, така че да 
може да е открит за външни компютри. Такива „зомби" машини могат да бъдат 
свързани до хиляди, ако не и милиони с други по целия свят и да се създаде 
botnet. Именно botnets се използват за изпращане на спам, разпространение на 
зловреден софтуер или за започване на разпределен отказ на услуги – DDoS 
атаки (при кибератаката в Естония през 2007 г.), които се опитват да блокират 
целенасочено компютърната мрежа от претоварване с безброй фалшиви молби. 
69 SCADA е вид система за контрол (ICS) в индустриални обекти. SCADA 
системите предшестват развитието на интернет. Първоначално те са предвидени 
основно за контролиране на процесите на едно място (обект) и не са 
предназначени да бъдат свързвани към външния свят. Въпреки това, с появата на 
евтините персонални компютри, подобрените телекомуникации и интернет, 
отделните индустриални обекти са били свързвани един с друг, а в много случаи и 
с външния свят чрез интернет. Освен това либерализацията на енергийния пазар 
изисква дружествата за производство на енергия непрекъснато да споделят 
своите данни за производството и резервния капацитет с пазарните оператори и 
операторите на преносни системи, директно от техните SCADA системи за 
контрол. 
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вода. Аналогична е степента на заразяване с вируса във Франция, 

Индия и други страни.70  

Според характеристиките и поставяните цели Stuxnet е 

кибероръжие. Неговото разработване доказва, че правителства 

възнамеряват да развиват злонамерен софтуер, за да саботират 

противниците си чрез информационно-технологичните системи и 

критичната инфраструктура. Съществуването на Stuxnet показва 

също, че враждебни правителства лесно могат да застрашат SCADA 

системите, които масово контролират функционирането на 

инфраструктурите за електричество, газ, петрол, вода и канализация в 

една държава, побеждавайки защита, на която повечето фирми-

оператори на критична инфраструктура разчитат. 

Вторият известен от този вид зловреден вирус е Flame (разкрит 

през май 2012 г.). Според експерти той структурно и функционално 

многократно превъзхожда всички известни зловредни програми. Flame 

е определян като инструмент на кибершпионажа, който събира 

множество информация от компютрите-жертви (картинки, натиснат 

клавиш, пароли и информация за местоположение). Най-пострадали 

от него са Иран, Израел, Судан, Сирия, Ливан, Саудитска Арабия и 

Египет.  

Компютърни специалисти доказват, че и двата вируса са 

циркулирали няколко години, преди някой да ги забележи. Според тях 

създаването на толкова съвършени продукти предполага огромни 

инвестиции и държавна ангажираност в проекта. През юни 2012 г. 

                                                
70 Корнеев, Андрей. Безопасность энергетических сетей США: проблемы борьбы с 
кибернетическим терроризмом. – В: США – Канада: экономика, политика, культу-
ра. 2011, №7. 



72 

 

вестник „Вашингтон пост” съобщава, че шпионският вирус Flame е 

разработен от специалисти на САЩ и Израел за получаване на 

информация, която би могла да е полезна за проваляне на иранската 

ядрена програма.71  

Примиряването със съществуването на зловредни вируси от 

такъв порядък е изключително опасно, тъй като те отварят кутията на 

Пандора72 и различни страни по света, позовавайки са на 

прецедентното право, вече могат да твърдят, че е законно да 

използват зловреден софтуер превантивно срещу индустриални 

обекти и критична инфраструктура на своите врагове. Друга опасност 

произтича от възможността зловредните вируси, които вече са 

заразили хиляди компютри (предполага се, че Stuxnet е заразил около 

50 000), да бъдат копирани, адаптирани и използвани от хакерски 

групи, киберпрестъпници и разузнавателни агенции. Клонингите обаче 

може и да не са толкова съвършени (точни), колкото оригинала, което 

означава, че биха могли да заразяват и повреждат обекти извън 

пределите на своите цели (например вирус, предназначен за 

канализационната система на един град, е в състояние да засегне 

управлението на ядрена електроцентрала).  

Създаването и атакуването с такъв тип зловредни вируси не 

оставя съмнение за наличието на надпревара във въоръжаването в 

киберпространството. Може да се допусне, че в информационното 

                                                
71 Nakashima, Ellen,Greg Miller and Julie Tate. U.S., Israel developed Flame computer 
virus to slow Iranian nuclear efforts, officials say. In: The Washington Post, June 19, 
2012 [cited 17.07.2013]. Available from: http://www.washingtonpost.com/world/national-
security/us-israel-developed-computer-virus-to-slow-iranian-nuclear-efforts-officials-
say/2012/06/19/gJQA6xBPoV_story.html. 
72 През август 2012 г. обект на кибератака е държавната петролна компания Saudi 
Aramco (Саудитска Арабия), като са заразени повече от 30 000 компютъра. 
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пространство „се разхождат“73 и други такива вируси, чието създаване 

е спонсорирано от други държави. До разкриването на Stuxnet и Flame 

дори споменаването на такива оръжия бе недопустимо. Днес те са 

част от реалността и е очевидно, че тяхното притежаване и развиване 

ще е неотменен елемент от военния капацитет на държавите и сред 

основните цели ще са жизненоважните критични инфраструктури.  

Кибероръжието притежава безспорни „предимства“, които се 

проявяват и срещу критичната енергийна инфраструктура. То е 

ефективно, значително по-евтино от конвенционалното, трудно може 

да бъде приписано на конкретен нападател, от него трудно можеш да 

се защитиш, свързано е с нулеви загуби, а привидната му безобидност 

снижава прага за неговото прилагане. По разрушителната си сила 

кибероръжието е сравнимо с ядреното, химическото и биологичното, 

но за разлика от тях не се контролира по никакъв начин и се смята, че 

сериозно превъзхожда останалите оръжия за масово поразяване със 

своята точност, невидимост, всеобхватност и „безобидност“.  

Социалните медии, които роди Web 2.0 базираният интернет, 

създават нови заплахи в киберпространството. Енергийните пазари 

могат да бъдат манипулирани чрез слухове за атака (често 

разпространявани от социалните мрежи), за затваряне на основен 

тръбопровод за газ или нефт или чрез директна манипулация на 

цените на спотовите пазари на големи борси за природен газ, като 

Powernext например. Подобни манипулации могат да доведат до 

неочакван недостиг в електроснабдяването и газопреносните мрежи. 

За съжаление, това не е просто теоретичен проблем. За 2010 г. 

                                                
73 Експертите периодично разкриват нови образци на зловреден софтуер: Dugu 
(10.2011); Gauss (08.2012). 
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загубите от престъпни манипулации на пазара на въглеводородни 

емисии се оценяват на над 5 млрд. евро.74 

Сериозно предизвикателство пред киберсигурността е и все по-

широкото прилагане на технологията „интелигентна мрежа“ (smart grid 

technology), която е критичен компонент на енергийните системи през 

XXI век. Интелигентните мрежи използват цифрова технология за 

пестене на енергия, намаляване на разходите и емисиите, както и за 

повишаване надеждността на системата. Широкото разпространение 

на цифровата свързаност на мрежите обаче също увеличава броя на 

потенциалните уязвимости75. 

Посочените примери и многобройните съобщения за кибератаки 

срещу обекти и елементи на енергийната инфраструктура правят 

ключов въпроса за реакцията на държавата и за умението ѝ да 

изгражда защитна стена срещу проникване, независимо дали е с 

политически, или криминални мотиви. Това е сериозно 

предизвикателство, тъй като е изключително сложно да се определи 

кой в последна сметка е поръчителят на кибератаката – държава, 

организация или личност. Заразените с вирус машини, реализиращи 

нападението, могат да се намират на територията на трета държава 

или в други страни (има твърдения, че атаката в Естония е от IP-

адреси в 78 държави по света, включително редица 

западноевропейски). Използването на компютри-зомби при кибератака 

прави невъзможно посочването на клавиатурата, от която е изпълнена 

командата, да не говорим за снемането на отпечатъци от пръстите, 

                                                
74 Averill, Bruce, Eric A.M. Luiijf. Canvassing the Cyber Security Landscape: Why 
Energy Companies Need to Pay Attention.In: Journal of Enerrgy Security, May 2010. 
[cited 17.07.2013]. Available from: http://www.ensec.org/. 
75 Пак там. 
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натиснали клавишите. Според експерти главните тенденции при 

кибератаките са две: засилване ролята на недържавните участници и 

превръщането на Африка в основна база на атакуващите главно 

поради факта, че на този континент практически не действат 

международните правила за регулиране на интернет-сървърите.  

В този нов контекст управлението на сигурността на критичната 

енергийна инфраструктура се нуждае от принципно преосмисляне на 

подходите за гарантиране на информационната сигурност на 

отделните елементи от енергийната система. Експертите посочват 

като задължителни условия пълната изолация от интернет; смяната 

на неадекватните на новите предизвикателства, остарелите вече 

индустриални системи за управление и въвеждането на ешелонирана, 

многостепенна система за защита от киберзаплахите.  

Тези вече азбучни истини са известни и общоприети и от 

експерти, и от оператори на енергийната инфраструктура, и от 

политици, занимаващи се с управлението при кризи. Въпреки това те 

си остават пожелателни и са реализирани в много ниска степен, както 

проличава от цитирания доклад на McAfee и CSIS. Причината се 

корени в проблемите и сложните отношения между държавата и 

частните собственици и оператори на критична енергийна 

инфраструктура. Намирането на ефективните формули на тези 

отношения е втората (след киберсигурността) нова тенденция в 

политиката за защита на критичната енергийна инфраструктура. 

 

2.3. Публично-частно партньорство 
 

Високият процент частни собственици и оператори на енергийна 

инфраструктура е факт или доминираща тенденция за 
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преобладаващия брой индустриални държави (за САЩ – над 80%, за 

Германия – 90%). Основните проблеми на отношенията между тях и 

държавата са свързани с разпределението на отговорностите, 

споделянето на информация и финансирането на повишаването на 

сигурността на функциониране на инфраструктурата.  

Традиционно разпределението на отговорностите по 

безпроблемното функциониране на енергийната инфраструктура е по 

правилото: за безопасността (safety) отговаря операторът, за 

сигурността (security) – държавата. Днес обаче, в контекста на новите 

заплахи (главно киберзаплахи), това правило на двулентово 

разделение не може да бъде ефективно. Работещата формула 

задължително предполага консенсус между частния и публичния 

сектор, което означава споделяне на ценности, правила и политики на 

всички основни нива на защита на енергийната инфраструктура.  

Частният сектор трябва да участва в споделянето на 

информация за новите рискове и заплахи, да поема своите 

отговорности за непрекъснатостта на производството и доставките на 

услуги в енергийния сектор, да инвестира в нови системи за 

управление и контрол, отговарящи на новите нива на заплахи от 

киберпространството, да участва на всички етапи във формулирането 

на националната политика за сигурност на критичната енергийна 

инфраструктура и в реакциите при кризи.  

Публичният сектор носи своята част от отговорностите, които се 

увеличават и стават все по-многообразни в новата среда за сигурност.  

През 2010 г. САЩ демонстрират държавническа реакция срещу 

нарастващите киберзаплахи, като обявяват киберпространството за 

пета отбранителна област (domain) наред със Земята, въздуха, водата 
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и Космоса. Цифровата инфраструктура на страната се определя като 

„стратегически национален актив“ и се създава отделно 

киберкомандване. На обществен дебат е поставена темата за 

развиване капацитета на Министерството на отбраната не само за 

защита на киберпространството, но и за нападения над компютърни 

мрежи.76 Политика за киберсигурност развиват Великобритания, 

Русия, Израел, Северна Корея, Иран. Официално с киберармии 

разполагат САЩ, Китай, Англия, Франция, Германия. 

Днес, когато става дума за кибератаки, най-често се споменава 

новата „ос на злото“: Китай – Русия – КНДР, от която произтичат 

преобладаващите кибератаки върху информационната структура на 

САЩ и техните съюзници. Най-многочислени са обвиненията към 

Китай. В действителност през последните пет години в страната се 

акцентира на подготовката на кадри и на нарастването на капацитета 

по активна защита на киберпространството. През 2011 г. официално е 

обявено създаването в Народноосвободителната армия на „сини 

интернет-войски“. Като се има предвид традиционната секретност на 

информацията за въоръжените сили, това признание е доказателство 

за невъзможността да се скрият мащабите на тази дейност. Според 

открити източници (доктрини) към 2020 г. китайската армия трябва да 

бъде с най-голям капацитет в киберпространството.77 Към „лошите“ в 

киберпространството напоследък са присъединявани Иран и Украйна.  

                                                
76 Bumiller, Elisabeth, Thom Shanker. Panetta Warns of Dire Threat . . . 
77 Новацкий, Андрей. Кибербезопасность: новые угрозы, новые возможности. – В: 
Фонд стратегической культуры [cited 17.07.2013]. Available from:  
http://www.fondsk.ru/news/2012/03/23/kiberbezopasnost-novye-ugrozy-novye-
vozmozhnosti-13432.html. 
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Нарастването на значимостта на сигурността на енергийната 

критична инфраструктура и на публично-частното партньорство за 

нейното гарантиране намират израз и в започналото създаване на 

специализирани администрации по този проблем.  

Азербайджан и Грузия разполагат със специални отдели за 

сигурност, структури в рамките на техните национални 

администрации, създадени за защита на енергийната инфраструктура 

и съоръжения: Специална служба за държавна защита (Special State 

Protection Service – SSPS) в Азербайджан и Стратегически отдел за 

защита на тръбопроводите (Strategic Pipeline Protection Department – 

SPPD) в Грузия. 

В Австралия е изградена Мрежа на доверието за обмен на 

информация за издръжливост на критичната инфраструктура (Trusted 

Information Sharing Network for Critical Infrastructure Resilience – TISN). 

Тя осигурява среда, в която бизнесът и правителството могат да 

споделят важна информация по въпросите на сигурността, отнасящи 

се до защитата на критичната инфраструктура и непрекъсваемостта 

на основните услуги пред лицето на всички опасности.78  

Поради превръщането на Турция в хъб на Южния енергиен 

коридор и изключителните отговорности за защитата на 

международните енергийни трасета през нейната територия експерти 

предлагат създаването на нова институционална/организационна 

единица в Министерството на енергетиката и природните ресурси 

(както е в САЩ) или в рамките на въоръжените сили, която да се 

                                                
78 Critical energy infrastructure protection and resilience. Australian Government. 
Department of Industry  [cited 17.07.2013]. Available from: 
http://www.ret.gov.au/energy/energy_security/critical_infrastructure_protection_and_resi
lience/Pages/CriticalInfrastructureProtectionandResilience.aspx. 
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занимава специално със сигурността на енергийната 

инфраструктура.79 

В САЩ през септември 2012 г. Федералната комисия за 

енергийно регулиране (Federal Energy Regulatory Commission – FERC) 

създава на свое подчинение Отдел по сигурността на енергийната 

инфраструктура (Office of Energy Infrastructure Security – OEIS). Една 

от най-важните задачи на новата държавна структура е да съдейства 

за преодоляване на пропастта между частната индустрия и 

федералните правителствени агенции, затова и предлага:80 

 • координация и сътрудничество между съответните 

федерални и държавни агенции и представителите на 

промишлеността по въпроси на физическата и киберсигурността, 

както и участие в конференции, семинари и класифицирани брифинги 

по проблемите на енергийната инфраструктура;  

• направляване на съвместната работа с частния сектор, 

собствениците, ползвателите и операторите на системи за доставка 

на енергия, по идентифицирането, комуникацията и снижаването на 

риска от физически и киберзаплахи към енергийните съоръжения под 

юрисдикцията на FERC.  

Доказателство за това, колко сложно в действителност е да се 

постигне ефективно, споделено публично-частно партньорство в 

защитата на критичната енергийна инфраструктура дори при 
                                                
79 Alsancak, Hasan, The Role of Turkey in Global Energy: Bolstering Energy 
Infrastructure Security. In: Journal of Enerrgy Security, May 2010 [cited 17.07.2013]. 
Available from: http://www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id= 
247:the-role-of-turkey-in-the-global-energy-bolstering-energy-infrastructure-security& 
catid=106:energysecuritycontent0510&Itemid=361. 
80 New FERC Office to Focus on Cyber Security. Federal Energy Regulatory 
Commission  [cited 17.07.2013]. Available from: http://www.ferc.gov/media/news-
releases/2012/2012-3/09-20-12.asp.  
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споделено разбиране за високата степен и нетрадиционност на 

заплахите е отхвърлянето през август 2012 г. на законопроекта за 

киберсигурност (Cybersecurity Act of 2012) от американския Сенат. 

Целта на законопроекта е да подобри сигурността и издръжливостта 

на кибернетичното пространство и комуникационната инфраструктура 

на САЩ, като бъдат наложени минимални стандарти за сигурност на 

компютърните системи, които работят в критичната инфраструктура. 

Независимо че законопроектът предвижда държавен надзор изцяло на 

доброволен принцип, бизнес лобито категорично се противопоставя 

на тази идея. Основните контрааргументи на силно подкрепяния от 

сегашната администрация закон са два: 1) на бизнеса несправедливо 

се налагат високи разходи и 2) частният сектор може сам да се справи 

с проблема, а държавната регулация само ще пречи.  

Дебатът дали и колко държавата да се намесва в 

предотвратяването на киберзаплахите има широка основа. Сериозни 

аргументи и немалобройни привърженици, главно киберексперти, 

застават зад тезата, че намесата на държавата ще доведе до силно 

милитаризиране на киберпространството. Експертите са тези, които в 

своята общност могат да споделят и решават проблемите с 

киберзаплахите. Обратната теза е, че проблемът (киберсигурност) 

вече е толкова мащабен и с такъв ефект върху националната и 

глобалната сигурност, че никой няма право да води на това поле „игри 

на късмета“.  

Публично-частното партньорство при защитата на критичната 

енергийна инфраструктура няма само национални измерения. Пример 

за сътрудничество между военния, невоенния и частния сектор за 

постигане на общите стратегически цели е Caspian Guard, инициатива 



81 

 

на Програмата за регионална сигурност на американския Департамент 

за отбрана. Идеята е чрез регионални мултинационални усилия 

заедно с местни военни и невоенни агенции на страната домакин и на 

частни фирми, работещи в страните с излаз на Каспийско море, да се 

създаде интегриран режим за граничен контрол на въздушното и 

морското пространство.81 Програмата предвижда да координира 

дейностите в Азербайджан и Казахстан с Централното командване на 

САЩ и други американски правителствени агенции за подобряване 

сигурността в региона на Каспийско море. Основната цел е колективна 

защита на бързо нарастващата енергийна инфраструктура в региона 

на Каспийско море.  

Друг пример за публично-частно партньорство е създадената от 

американското правителство през 2006 г. Глобална стратегия за 

сигурност на критичната енергийна инфраструктура (Global Critical 

Energy Infrastructure Protection – GCEIP). Тя е насочена към страни-

донори на енергийни ресурси с повишен риск от терористични 

заплахи. Дори класическите терористични атаки на инфраструктурни 

обекти, нарушаващи физическите им параметри, са с много висока 

ефективност. Например „една неголяма атака срещу петролопровод в 

югоизточната част на Ирак, за която са вложени около 2000 щ.д., 

струва на иракското правителство повече от 500 млн. щ.д. изгубени 

приходи от петрол. Това е връщане на инвестициите на 

25 000 000%.”82  

                                                
81 Caspian Guard. [cited 17.07.2013]. http://www.globalsecurity.org/military/ 
ops/caspian-guard.htm.  
82 Averill, Bruce. Using Public-Private Partnerships to Improve International Energy 
Infrastructure Security. In: Journal of Enerrgy Security, October 2009 [cited 17.07.2013]. 
Available from: http://www.ensec.org/index.php?view=article&catid= 
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Стратегията83 може да бъде потенциален модел за развитие на 

публично-частни партньорства и има за цел да запълни празнината 

между частните и обществените сили за сигурност при защитата на 

енергийни обекти, които си остават привлекателна цел за атака в 

редица страни. Тя е базирана на междуправителствено 

сътрудничество, насочено да окуражава усилията на страната 

домакин на критична енергийна инфраструктура да подобрява 

взаимодействието си с местните оператори. Американското 

правителство участва с техническата помощ и съвети и по този начин 

увеличава гаранциите, че вложените разходи и усилия действително 

ще подобрят сигурността на инфраструктурата. Основният аргумент 

за това сътрудничество е, че нито страната домакин, нито САЩ имат 

интерес евентуално крупни енергийни съоръжения да не работят за 

продължителен период от време. Инвестирането от правителството 

домакин на малка част от приходите от енергийни ресурси в 

подобряване на сигурността е действителна застрахователна полица, 

минимизираща риска от загуби. Като правило местното правителство 

нарежда на оператора на съоръжението да отговаря за физическите 

подобрения на охраната и сигурността в рамките на периметъра на 

неговата дейност, докато то е отговорно за сигурността извън 

периметъра, като използва за защита на обектите дори въоръжени 

сили, ако се наложи. 

Големите потребители на енергийни ресурси (САЩ и ЕС) могат и 

трябва да инвестират и да споделят отговорностите за сигурността на 

                                                                                                                                                       

100%3Aissuecontent&id=217%3Aqusing-public-private-partnershipsq-to-improve-
international-energy-infrastructure-security&tmpl=component&print=1&page=&option= 
com_content&Itemid=352. 
83 Пак там. 
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критичната енергийна инфраструктура в рисковите страни донори 

(Ирак, Либия), разбира се, ако е налице правителство, готово за 

коопериране. В такъв случай моделът GCEIP е възможно решение. 

Съвременната енергийна сигурност и инфраструктура са 

интернационални понятия, което предпоставя международното 

сътрудничество като трета основна тенденция в защитата на 

критичната енергийна инфраструктура. 

 

2.4. Международно сътрудничество 
 

 

 Днес енергийната сигурност е състояние на сложна 

взаимозависимост и взаимообвързаност. Сигурността на всяка страна 

донор, транзитна или потребител на енергийни ресурси пряко зависи 

от сигурността на функционирането на енергийния сектор във всички 

останали по енергийното трасе. В този смисъл енергийната 

инфраструктура все повече се превръща в многонационална мрежа, 

чиято сигурност на функциониране е равна на уязвимостта на най-

слабото звено. Интернационализирането на енергийните 

инфраструктури закономерно води до интернационализиране на 

тяхната защита в различни формати. 

Европейският съюз предлага такъв формат. Програмата му от 

2004 г. за защита на критичната инфраструктура поставя началото на 

работата по общ европейски подход за защита на енергийната 

инфраструктура. Общата политика на Съюза цели ефективен отговор 

на новите предизвикателства пред сигурността на KEИ. Към тях се 

прибавя и високата степен на взаимообвързаност и взаимозависимост 
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на европейските енергийни мрежи, която в контекста на директивите 

за свързване и на газовите трасета ще нарасне още повече.  

Ключовите проблеми84 са: 

• Създаване на правни инструменти за прилагане на 

Европейската програма за защита на критичните инфраструктури. 

• Идентификация на европейски критични инфраструктури в 

различните сектори на енергетиката: нефт, газ, електричество. 

• Препоръки и техническа помощ на държавите членки. 

• Проследяване на националните програми, отнасящи се до 

критични инфраструктури.  

• Насърчаване на мрежи между ЕС, държавите членки, 

технологични компании за сигурност, собственици и оператори на 

енергийна инфраструктура.  

• Координация със съответните международни организации. 

Първото сериозно постижение в изпълнението на тези задачи е 

изготвянето на Директива 2008/114/EC от 8 декември 2008 г. относно 

установяването и означаването на европейски критични 

инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на 

тяхната защита. През 2010 г. Генерална дирекция „Енергетика“ на 

Европейската комисия създава мрежа (Network TNCEIP) на 

операторите на критични енергийни инфраструктури от секторите 

електроенергия, газ и петрол, за да обменят опит по въпроси, 

свързани със сигурността. Мрежата е отворена за членство на 

европейските компании, операторите на енергийни съоръжения и 

                                                
84 Energy infrastructure.Critical Infrastructure Protection [cited 17.07.2013]. Available 
from: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/critical_en.htm.  
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инфраструктури. На тримесечни срещи те могат да обсъждат важни за 

сигурността на енергийната инфраструктура теми, като „Оценка на 

заплахата", „Управление на риска", „Киберсигурност", и др. 

Както и при други общи политики в ЕС, и тук има повече 

декларативност, отколкото ефективност. Това е особено тревожно на 

фона на нарастващите заплахи от кибератаки. 

НАТО е друг международен формат, който предлага политики за 

сигурност и участие в гарантирането на КЕИ. Включването му в 

политиката за гарантиране на енергийната сигурност (главно чрез 

защита на KEИ) беше и е съпътствано от сериозни дебати. Първият от 

тях произтича от обстоятелството, че енергийната сигурност често се 

определя като приоритет и изключителна отговорност на 

националната политика. Доказателство в тази посока е ниската 

ефективност на общата енергийна политика на ЕС, фактът, че страни 

като Германия, Италия и Франция поставят на преден план 

националните си енергийни интереси пред тези на общността по 

отношение на политиката спрямо Газпром например. От друга страна, 

държави като Белгия, с нейните 5% зависимост, не споделят 

тревогата на балтийските държави, които са 100% зависими от вноса 

на руски природен газ.  

Вторият дебат е за това, дали военнополитическа организация 

трябва да навлиза в сфера, където решенията са предимно 

политически. Досегашният опит показва, че НАТО успешно се справя с 

военни проблеми, но когато е необходимо да се вземат политически 

решения, механизмът за тях не е толкова ефективен. Заради 

разнопосочните интереси хармонизирането на позициите между 
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съюзническите държави по енергийната сигурност може да се окаже 

трудна битка. 

На трето място, страните членки участват в редица 

международни организации, които вече имат ангажименти и 

отговорности за енергийната сигурност, като се започне от 

Европейския съюз, Международната агенция по енергетика, 

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и се завърши с 

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). 

Усилията на НАТО да поеме допълнителни отговорности често се 

разглеждат от тези организации като опит за изземване на функциите 

и ролите им.  

И на четвърто, но много важно място, е дебатът, свързан с 

опасението, че по-активна роля на НАТО може да доведе до 

милитаризиране на политиката за енергийна сигурност в глобален 

мащаб. Опасенията са, че ако Алиансът разшири програмата си в 

полето на енергийната сигурност, ще даде аргументи на други играчи 

открито да милитаризират и допълнително да политизират 

отношенията в областта на енергетиката, да ги обвързват с по-широки 

стратегически въпроси. И тъй като повечето страни членки на НАТО 

са и членки на ЕС, това би могло да делегитимира усилията на Съюза 

за налагане на маркетизиран, основан на правила, интегриран 

европейски енергиен пазар. Не бива да се забравя и Русия, която е не 

само ключов производител и доставчик на енергия, но и сериозна 

военна сила. Нейната подкрепа за редица жизненоважни резолюции и 

действия на страните членки на НАТО, отнасящи се до конфликтни 

райони в света, не трябва да бъде рискувана. Възможно е и 

легитимирано (с аргумента НАТО) прилагане на военни инструменти 
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за разрешаване на конкурентни и конфликтни междудържавни 

интереси в регионите на добив и транспортиране на енергийни 

ресурси. 

Всичко това показва, че някои от притесненията от по-широкото 

участие на НАТО в областта на енергийната сигурност могат да бъдат 

добре обосновани. Ето защо при изработването на параметрите на 

ангажиментите и отговорностите страните членки максимално отчитат 

тези аргументи и разписват приоритетите на задачите на Алианса 

така, че той да допринася както за енергийната, така и за глобалната 

сигурност, а не да създава прецеденти и поводи за конфликти. 

В Декларацията85 от срещата на върха в Букурещ през април 

2008 г. за първи път са разписани параметрите на ангажиментите на 

НАТО в полето на енергийната сигурност: споделяне на информация и 

разузнавателни данни, разпространяване на стабилност, развитие на 

международното и регионалното сътрудничество, управление на 

последиците, както и преди всичко подкрепа на защитата на 

критичната енергийна инфраструктура. Подчертано е, че усилията на 

НАТО ще добавят стойност и ще са напълно координирани и вградени 

в тези на международната общност, която разполага с редица 

организации, специализирани в областта на енергийната сигурност.  

Темата за киберсигурността е основна на срещата в Букурещ. В 

НАТО смятат, че като виден международен военен съюз притежават 

достатъчна легитимност, за да започнат да артикулират глобална 

визия за конституционния ред в кибернетичното пространство.86 

                                                
85 Bucharest Summit Declaration, Apr. 2008 [cited 17.07.2013]. Available from: 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm.  
86 Hughes, Rex. NATO and Cyber. Defence. Mission Accomplished? NATO 
Parliamentary Assembly. Ap: 2009nr1/4. 
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Неговата нова Стратегическа концепция разглежда киберзаплахите 

като възможни основни заплахи за страните членки.  

След срещата на върха в Чикаго през май 2012 г. НАТО 

продължава да развива капацитет по отразяване и на двете нови 

предизвикателства – енергийната сигурност и киберсигурността. На 

полето на защитата на критичната енергийна инфраструктура те се 

срещат и наслагват.  

Международното сътрудничество в политиката за 

киберсигурност на критичната енергийна инфраструктура среща 

засега непреодолимо препятствие – отсъствието на общоприета 

международна конвенция за сигурност в кибернетичното 

пространство. Отсъстват споделени договорености по правилата за 

разработване, разпространение и използване на кибероръжия. В 

правния вакуум, водещ до липсата на механизми и процедури за 

споделяне на критична информация, за координация и съвместно 

противодействие, става твърде реална ситуацията, при която особено 

опасен зловреден вирус може да атакува обекти на критичната 

енергийна инфраструктура и да се провокира регионална/глобална 

социално-икономическа/екологична катастрофа. 

Първата крачка за избягването на подобен сценарий трябва да 

бъде интегриране на киберпространството в договорените вече 

правила за война в другите области. 

Глобалните политически субекти предлагат свои решения на 

проблема за регулиране на киберпространството: 
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1. Резолюция 53/70 на Генералната асамблея на ООН87 (по 

инициатива на Русия). Определя международните принципи, които 

съдействат на борбата срещу информационния тероризъм и 

подобряват глобалното информационно пространство. 

2. Конвенция88 на Съвета на Европа за престъпления в 

кибернетичното пространство89 (Будапеща, 23 ноември 2001 г.). 

Приема се за основен правен инструмент, което е доста спорно, като 

се има предвид, че не е ратифицирана от Русия заради допусканото 

от конвенцията вмешателство в суверенното национално 

информационно пространство.  

3. През 2012 г. Русия активно анонсира в ООН две 

международноправни инициативи: „Конвенция за гарантиране на 

международна информационна сигурност“90 и проект за резолюция – 

„Правила за поведение в областта на гарантиране на международната 

информационна сигурност“. Основната идея в тях, която категорично 

се отхвърля от САЩ, е пълно запазване на държавния суверенитет и 

на границите за национално регулиране на виртуалното пространство.  

4. ООН. По проблемите на международната информационна 

безопасност има разработен само един консенсусен доклад91 (2012 г.). 

                                                
87 General Assembly Resolution 53/70. Developments in the field of information and 
telecommunications in the context of international security [cited 17.07.2013]. Available 
from: http://www.undemocracy.com/A-RES-53-70.pdf.  
88 Convention on Cybercrime. Council of Europe [cited 17.07.2013]. Available from: 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm.  
89 В България е в сила от 2005 г.  
90 Конвенция об обеспечении международной информационной безопасности. 
Совет Безопасности Российской Федерации [cited 17.07.2013]. Available from: 
http://www.scrf.gov.ru/documents/6/112.html. 
91 Доклад Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности. 
Управление по вопросам разоружения, ООН [cited 17.07.2013]. Available from: 
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Вече се споделя общо разбиране за необходимостта от създаването 

на международна организация от типа на Международната агенция за 

атомна енергия, която да изпълнява ефективен контрол над 

заплашващите сигурността процеси в киберпространството.  

5. САЩ са приели редица документи за киберсферата. Най-

значимите са „Обзор на кибернетичната политика“92, „Международна 

стратегия за киберпространството“93 и „ Стратегия на Министерството 

на отбраната за действия в киберпространството“94. Основно 

положение в тях е задължителната необходимост от международно 

сътрудничество и спазване на общи норми и принципи в 

киберпространството – откритост, взаимно сътрудничество, 

безопасност и надеждност.  

6. В момента Европейският съюз няма приета стратегия за 

киберсигурност, като това е възможно да се случи през първата 

половина на 2014 г.  

На 7 февруари 2013 г. Европейската комисия представи за 

обсъждане принципи, стратегически приоритети, роли и отговорности, 

както и директивни изисквания в дългоочакваната Европейска 

                                                                                                                                                       

http://www.un.org/disarmament/HomePage/ODAPublications/DisarmamentStudySeries/
PDF/DSS_33_Russian.pdf. 
92 Cyberspace Policy Review: Assuring a Trusted and Resilient Information and 
Communications Infrastructure [cited 17.07.2013]. Available from: 
http://www.whitehouse.gov/assets/documents/Cyberspace_Policy_Review_final.pdf. 
93 International Strategy for Cyberspace. Prosperity, Security, and Openness in a 
Networked World [cited 17.07.2013]. Available from: http://www.whitehouse.gov/ 
sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf. 
94 Department of Defense Strategy for Operating in Cyberspace / Department of 
Defense United States of America. Washington D.C., July [cited 17.07.2013]. Available 
from:  www.defense.gov/news/d20110714cyber.pdf. 
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стратегия за киберсигурност,95 подкрепена с Директива относно 

мерките за осигуряване на високо общо ниво на мрежовата и 

информационната сигурност в Съюза96. Тези два документа 

дефинират параметри и фиксират изисквания (особено в 

директивата), с които националните киберстратегии трябва да се 

синхронизират задължително. Независимо че стратегията не 

призовава всички страни членки да разработят и приемат свои 

национални стратегии за киберсигурност възможно най-скоро, това е 

необходимост, произтичаща от записаното в стратегията тристепенно 

(национално-европейско-международно) разпределение на ролите и 

отговорностите за кибернетична сигурност. Освен това за постигането 

на сигурност в киберпространството е важно да се осигури взаимно 

допълване между националните стратегии и стратегията на 

Европейския съюз. Важно е също действията (политиките) на ЕС да 

допълват съществуващите структури и най-добри практики в 

държавите членки. 

Характерна особеност на европейската политика за сигурност в 

кибернетичното пространство е множеството на участниците. Това 

многообразие е и причина за липсата на ясно определени области на 

отговорност и отчетност между различните институции. В резултат 

политиката за киберсигурност функционира като „многостранен 

                                                
95 Cybersecurity Strategy of the European Union:An Open, Safe and Secure 
Cyberspace. Joint Communication to the European Parliament, the Council,the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 
Brussels. European Commission. 7.2.2013. 
96 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning 
measures to ensure a high common level of network and information security across the 
Union. European Commission. 7.2.2013. 
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модел”,97 където всяка група с опит в съответната област (бизнес) или 

с необходимата политическа власт (членки на ЕС) може да участва в 

процеса на изготвяне на политиките.  

Европейската политика за сигурност в кибернетичното 

пространство е тясно свързана както с международни, така и с 

националните регулаторни процеси. С други думи, европейската 

политика за сигурност в кибернетичното пространство се формулира и 

внедрява в глобална многостепенна и включваща редица 

заинтересувани страни структура. Това поставя три основни проблема 

на демократичното управление98: 

Размиване на границите между вътрешните и външните 

политики. Причината е, че в областта на кибернетичната сигурност е 

почти невъзможно да се поддържа традиционното разделение между 

вътрешни и външни политики. Интернет базирани атаки могат да се 

изпълняват от много далечни или съседни страни, но често е трудно, 

ако не и невъзможно да се идентифицира източникът на атаката. В 

резултат на това границите между правосъдието и вътрешните 

работи, от една страна, и външната политика, от друга, стават все по-

размити. Заплахите вече не могат да бъдат ясно определени като 

принадлежащи към зоната на отговорност на една определена област 

на политиката.  

Видими признаци на това развитие е увеличаването нивото на 

сътрудничество между органи и институции, отговорни за различни 

области на политиката. Тази ерозия на традиционните роли е по-

                                                
97 Bendiek, Annegret. European Cyber Security Policy. German Institute for 
International and Security Affairs, RP 13, Berlin, October 2012. 
98 Пак там. 
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проблематична в ЕС, отколкото в национален контекст, което по 

никакъв начин не е ново явление. През последните години развитието 

на европейската политика за сигурност до голяма степен е 

задвижвано от интернационализацията на правосъдието и политиките 

по вътрешните работи на ЕС, а ролята на ОВППС (обща външна 

политика и политика за сигурност) в областта на политиката за 

киберсигурност е ограничена до действията на пет господстващи в 

тази област държави членки (Германия, Франция, Великобритания, 

Холандия и Швеция). В тази нова политическа структура и 

Европейската комисия, и Европейският парламент получават нови 

възможности за влияние върху процесите на правене на политики. 

Секюритизация. Известно е, че създаването на общо 

„пространство на свобода, сигурност и правосъдие” е основополагаща 

цел на Европейския съюз. С нарастването на новите заплахи обаче 

Комисията и държавите членки са склонни да подчертават 

приоритетността на сигурността над свободата, като наблягат на 

въвеждането на нови мерки в политиката за сигурност. Допълнителна 

сложност е обстоятелството, че частните охранителни фирми 

придобиват все повече и повече влияние в тази област на политиката.  

Приватизация на управлението. Традиционното 

разграничаване между частния и обществения сектор все повече 

избледнява в зараждащите се нови политически структури. Без 

технологичната експертиза на частни фирми вече е трудно да се 

определят съответните заплахи и адекватно да се реагира на тях. 

Освен това много частни фирми също носят отговорност за 

сигурността като собственици или оператори на критична енергийна 

инфраструктура. 
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Включването на тези компании в процесите и политиките по 

оценката на риска, идентифицирането на заплахите и управлението 

на кризи става важна част от поддържането на обществената 

сигурност. От друга страна, не се отменя правилото, че тя трябва да 

бъде гарантирана от институциите, които имат конституционен мандат 

за това. 

За да се осигури съвместимостта на институционалната 

структура и на инструментите на европейската политика в областта на 

кибернетичната сигурност с принципите на демократичното 

управление, е необходимо да се гарантира приложимостта на 

следното правило: „доброто управление” в европейската политика за 

киберсигурност трябва да отговаря на такива критерии като 

прозрачност, върховенство на закона, отчетност и участие. 

Философията на европейската стратегия за киберсигурност е 

базирана на няколко основополагащи принципа99, които подчертават 

общоевропейските ценности и могат да бъдат крайъгълният камък, 

около който да се изградят международните регламенти за сигурност 

в кибернетичното пространство:  

 Основните ценности на ЕС важат в еднаква степен в цифровия 

и физическия свят. Законите и нормите, които се прилагат в други 

области на всекидневния ни живот, ще се прилагат и в 

кибернетичното пространство. 

 Защита на основните права, свободата на изразяване на 

мнение, на личните данни и неприкосновеността на личния живот. 

                                                
99 Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure 
Cyberspace. Joint Communication to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 
Brussels. European Commission. 7.2.2013. рр. 3–4. 
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Киберсигурността може да има смисъл и да бъде ефективна, ако се 

основава на основните права и свободи, залегнали в Хартата на 

основните права на Европейския съюз и основните европейски  

ценности. 

 Достъп за всички. Ограниченият достъп или липсата на достъп 

до интернет, както и цифровата неграмотност поставят гражданите в 

неблагоприятно положение, като се има предвид голямата степен на 

навлизане на цифровите технологии във всички дейности на 

обществото. Всеки трябва да има безопасен достъп до интернет и до 

безпрепятствен пренос на информация.  

 Демократично и ефективно многостранно управление. 

Дигиталният свят не се контролира от един-единствен субект. 

Понастоящем редица заинтересувани страни, сред които търговски и 

неправителствени структури, участват във всекидневното управление 

на интернет ресурси, протоколи и стандарти, както и в бъдещото 

развитие на интернет. Европейският съюз потвърждава значението на 

всички заинтересувани страни и подкрепя този многостранен подход 

на управление. 

 Споделена отговорност за гарантиране на сигурността. 

Нарастващата зависимост от информационните и комуникационните 

технологии във всички сфери на човешкия живот породи уязвимости, 

които следва точно да се определят, подробно да се анализират, да 

се отстраняват и в последна сметка да намалеят. Всички 

заинтересувани страни – публичните власти, частният сектор и 

отделните граждани, трябва да признаят тази споделена отговорност, 

да предприемат действия, за да защитят себе си, и ако е необходимо, 

да осигурят координиран отговор за засилване на киберсигурността. 
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В документа на Европейската комисия са формулирани пет 

стратегически приоритета100, които трябва да дадат адекватен 

отговор на предизвикателствата пред сигурността в 

киберпространството. Тяхното реализиране предвижда действия както 

в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Те съдържат разнообразие 

от политически инструменти и включват различни видове участници – 

на ниво институции на ЕС, държавите − членки на ЕС, или бизнеса. 

Тези стратегически приоритети и действия са: 

 постигане на устойчивост на киберпространството; 

 драстично намаляване на престъпленията в кибернетичното 

пространство; 

 разработване на политика за киберотбрана и изграждане на 

капацитет във връзка с общата политика за сигурност и отбрана 

(ОПСО); 

 развитие на индустриални и технологични ресурси за 

киберсигурност; 

 създаване на последователна международна политика на 

Европейския съюз за киберпространството и насърчаване на 

основните ценности на ЕС. 

Третият основен акцент в европейската стратегия за 

киберсигурност е изясняване на ролите и отговорностите101 на 

множеството участници, отговорни за сигурността в дигиталното 

пространство. Най-сериозното предизвикателство е как да бъдат 

                                                
100 Cybersecurity Strategy of the European Union:An Open, Safe and Secure 
Cyberspace. Joint Communication to the European Parliament, the Council,the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 
Brussels. European Commission. 7.2.2013. рр. 4–17. 
101 Пак там, с. 17–19. 
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включени в системата на общата отговорност за сигурност при 

наличието на различни правни рамки и юрисдикции.  

Решението, което предлага стратегията, е това да става на три 

нива, тъй като предвид сложността на въпроса и широкия спектър 

участници очевидно централизираният европейски надзор не може да 

бъде ефективен. 

Първото ниво е на националните правителства, които могат най-

добре да организират превенцията и реагирането на инциденти и 

атаки в кибернетичното пространство, както и да установят контакти с 

частния сектор и широката общественост в контекста на 

съществуващите политически правила и правни рамки. Независимо че 

интернет е неограничено пространство, правната регламентация и 

отговорността за сигурността в тази област остават под юрисдикцията 

на държавата нация.  

В същото време, поради специфичния характер на 

киберрисковете, където потенциално или действително границите 

отсъстват, ефективният национален отговор често би изисквал и 

участие на равнище ЕС. За да се постигне широка киберсигурност, 

дейностите трябва да се опират на три ключови стълба – мрежова и 

информационна сигурност (Network and Iinformation Security – NIS), 

прилагане на закона, отбрана (защита). На това второ ниво на 

отговорност на ЕС има няколко институционални субекта, занимаващи 

се специално с киберсигурност – ENISA102, Europol/EC3103 и EDA104. 

Това са три агенции, активно работещи от гледна точка и на трите 

                                                
102 ENISA – European Network and Information Security Agency, основана 2004 г. 
103 European CyberCrime Centre (EC3) е агенция, открита през януари 2013 г. към 
Europol. 
104 EDA – Европейска агенция за отбрана. 
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стълба: на NIS, на прилагане на закона и на съответната защита. 

Агенциите предлагат платформи за координация на равнище ЕС и 

имат управителни съвети, в които са представени държавите членки. 

Третото ниво е международното. Тук Европейската комисия и 

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на 

външните работи и политиката на сигурност заедно с държавите 

членки гарантират координирани международни действия в областта 

на киберсигурността. Те работят за установяване на основните 

ценности и за насърчаване на мирно, открито и прозрачно използване 

на кибертехнологиите. И трите страни участват в политическия диалог 

с международните партньори и с международни организации като 

Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие (ОИСР), ОССЕ, НАТО и ООН по проблемите на 

международната киберсигурност. 

За да се гарантира ефективното реализиране на стратегията, тя 

е подкрепена с Директива относно мерките за осигуряване на високо 

общо ниво на мрежовата и информационната сигурност в Съюза. По 

принцип директивите са инструкции за страните членки относно това, 

какво трябва да бъде постигнато от законодателството, като на всяка 

страна се предоставя правото да го изпълнява по най-подходящ за 

нея начин. Според тази логика новата директива на ЕК за мрежова и 

информационна сигурност (NIS) се опитва да определи 

стандартизирано минимално ниво за сигурност в Съюза, без да 

възпрепятства никоя от членките да вдига летвата дори по-високо. 
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Трите ключови предложения в директивата за NIS са 

следните:105 

1)  Всяка страна членка да възприеме стратегия за NIS и да 

прилага компетентно законодателство. 

2)  Всяка страна членка да създаде механизъм за 

сътрудничество, за да споделя информационната сигурност в ЕС. 

3)  Операторите на критичните инфраструктури, като енергетика 

и транспорт, и ключовите доставчици на информационни социални 

услуги (е-комерсиални платформи, социални мрежи и други), както и 

публичните администратори да разработят подходящи стъпки за 

управление на рисковете за сигурността и да докладват сериозните 

инциденти на компетентните национални власти. 

Ключовото изискване в директивата – да се докладват 

сериозните инциденти, е допълнено с необичайната стъпка да бъде 

публикуван списък на дружествата, които трябва да докладват за 

значителни инциденти, свързани със сигурността на основните им 

услуги, като Google или търговеца на дребно Amazon. Основно в 

списъка присъстват операторите на критични инфраструктури в 

ключови сектори (енергетика, финансови услуги, транспорт, 

здравеопазване), доставчиците на услуги за информационното 

общество (платформи за електронна търговия с приложения, 

плащания по интернет, изчисления в облак, търсачки, социални 

мрежи), както и публичните администрации. Около 42 хил. компании в 

                                                
105 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning 
measures to ensure a high common level of network and information security across the 
Union, European Commission, 7.2.2013. 
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Европейския съюз, включително летища, банки и болници, ще трябва 

да докладват за хакерски атаки. 

Ефективното прилагане на това изискване обаче се нуждае от 

допълнителна европейска регулация. Необходима е по-подробна 

информация за това, как държавите членки да докладват и събират 

данни за киберпрестъпността, както и допълнителни указания за 

начина, по който да се прилагат мерките. За да се избегнат 

несигурност и несъгласуваност по въпроса, как националният 

компетентен орган за NIS определя и измерва киберинцидентите със 

„сериозно въздействие“, ще трябва да се въведат общи системи за 

докладване и да се внесе допълнителна яснота относно изискванията 

за нотифициране. Наложително е също при създаването на 

националния компетентен орган за NIS да се вземе предвид 

разпределението на правомощията в рамките на държавите членки, 

особено в онези със силно федерализирани или децентрализирани 

структури. 

Досега функциониращите няколко документа, посветени на 

общата европейска политика за киберсигурност, до голяма степен са с 

декларативен характер.106 Повечето страни − членки на НАТО, са 

членки и на ЕС, затова може би обща политика и регламентация на 

функционирането на киберпространството биха били по-

ефективни.  

Всички релевантни участници в киберпространството изразяват 

убеденост за неотложно разработване на международноправен 

                                                
106 COM/2005/0229 final “i2010 – A European Information Society for growth and 
employment”; COM(2006) 251 “A strategy for a Secure Information Society”; 
COM(2010) 245 final/2 “A Digital Agenda for Europe”; COM(2009) 149 on Critical 
Information Infrastructure Protection; DIRECTIVE 2009/140/EC. 
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документ, регулиращ тази сфера и гарантиращ сигурността и 

ефективното противодействие на кибертероризма, 

киберпрестъпността и недопускане на кибервойна. Позициите на 

основните играчи засега обаче са принципно трудно съвместими. Това 

е тревожен факт, тъй като „мрежата“ всъщност е една и сигурността в 

нея е възможна само като споделена сигурност. 

В тази ситуация, когато не само че липсва общо разбиране за 

правилата в киберпространството, но дори няма международна 

система за оповестяване на кризисни събития, свързани със 

сигурността на KEИ, Обединеното кралство предлага възможна 

прагматична политика. То активно работи за сключването на 

двустранни договори/споразумения за кризисни комуникации между 

държави, които най-често са обект на кибератаки. През 2012 г. 

Великобритания развива такава двустранна политика с Китай и Русия. 

Идеята е в случай на криза, предизвикана от зловредни действия в 

киберсферата, държавите да споделят информация по механизма, по 

който това се прави в областта на контрола на въоръженията.  

Съвременното разбиране за ефективна политика за сигурност на 

KEИ поставя акцента върху способността на системите за сигурност 

да систематизират уязвимостите, да предвиждат заплахите и да 

неутрализират рисковете от кибератаки върху елементи на сложно 

взаимообвързаните, интелигентни енергийни инфраструктури. Тези 

задачи изглеждат нерешими в контекста на отсъствието не само на 

общоприети правила за киберсигурност, но и на консенсус по 

съдържанието на основните понятия. Всички значими участници на 

енергийните пазари осъзнават рисковете и отговорностите си за 

сигурността на енергийната инфраструктура в епохата на тоталната 
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зависимост от информационните и комуникационните технологии, 

която поражда и твърде високата уязвимост на критичната 

инфраструктура.  

Новите тенденции в политиките за сигурност на КЕИ – 

киберсигурност, публично-частно партньорство и международно 

сътрудничество, създават нови възможности за ефективност на 

нейната защита. Дали те ще станат реалност, зависи от осъзнаването 

на необходимостта от споделени усилия на оператори и собственици 

на енергийна инфраструктура, на националните и международните 

публични институции. 
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Трета глава                                                                         

ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ В НОВИЯ КОНТЕКСТ 

(CASE STUDY – ПРИРОДЕН ГАЗ) 

 

3.1. Националната енергийна стратегия 
 

Основните цели на българската политика за енергийна сигурност 

са дефинирани в Националната енергийна стратегия до 2020 г. Този 

основополагащ за енергийната политика документ е изготвен в 

контекста на старата парадигма за енергийна сигурност и категорично 

се нуждае да бъде заменен от нов, който да бъде адекватен на 

променената среда на енергийната сигурност.  

По принцип в стратегия се определят средно- до дългосрочните 

цели на отрасъл, фирма и др. Начините за осъществяване на такава 

стратегия (стъпки, проекти, инициативи и т.н.) се определят като 

политика. Стратегическите цели задължително се записват с критерии 

за постигането им, като стремежът е (поне в преобладаващата си 

част) те да бъдат измерими. В действащата Национална енергийна 

стратегия до 2020 г. подобна добра практика не може да бъде 

забелязана. В нея се съдържат обтекаеми намерения и пожелания 

без срокове, критерии и измерители. По своята същност тя не 

отговаря на изискванията за отраслова стратегия, което е още едно 

обстоятелство, налагащо разработването на нов целеполагащ за 

енергийната сигурност на страната документ. 

Като общи идеи настоящата Национална енергийна стратегия 

е ориентирана към преодоляване на основните предизвикателства 

пред българската енергетика: 
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1) Високата енергийна интензивност на БВП 

Въпреки положителната тенденция за подобряване енергийната 

интензивност на националния БВП е с 89% по-висока от средната за 

ЕС (при отчитане на паритета на покупателната способност). 

2) Високата зависимост от внос на енергийни ресурси 

България осигурява 70% от брутното си енергийно потребление 

чрез внос. Зависимостта от внос на природен газ, суров нефт и ядрено 

гориво е практически пълна и има традиционно едностранна 

насоченост от Руската федерация. 

3) Необходимостта от екологосъобразно развитие 

Светът е изправен пред предизвикателствата от промените в 

климата, повлияни от нарастването на обема на емисиите от 

парникови газове.107 

Досега най-сериозните политически усилия са насочвани към 

търсенето на алтернативи за постигане на втората от изброените 

цели. Първата част от нея – висока зависимост от внос на енергийни 

ресурси, е обстоятелство, което не може да бъде променено освен ако 

не се случи някакъв стратегически шок с откриването на наша 

територия на неизвестни досега значителни енергийни ресурси. С 

други думи, енергийната зависимост на страната е обективно 

състояние и за в бъдеще ще трябва да продължаваме да 

осигуряваме енергийни ресурси чрез внос. 

Енергийна зависимост обаче не означава задължително 

енергийна несигурност. Постигането на енергийна сигурност 

                                                
107 Виж: Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. За надеждна, 
ефективна и по-чиста енергетика. – В: Държавен вестник, бр. 43 от 7 юни 2011, 
с. 4. 
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предполага ефективна политика за управление на енергийната 

зависимост чрез съответната енергийна политика, геополитика и 

геоенергетика, така че на страната да са гарантирани сигурни и 

своевременни доставки на необходимите енергийни ресурси и то на 

достъпни цени. Основна цел на политиката за енергийна сигурност 

стават формулирането и реализирането на ефективни стратегии за 

преодоляване на съществуващата едностранна енергийна зависимост 

чрез диверсифициране на източниците и трасетата за доставка на 

енергийни ресурси и преди всичко на природен газ, чието потребление 

има променлива динамика.108  

През 2013 г. ситуацията на световния газов пазар е коренно 

различна отпреди няколко години, когато САЩ за първи път (през 

2009 г.) изпревари Русия по добив на газ. Днес, както беше разгледано 

в първа глава, вече не можем да говорим за недостиг или за обозримо 

изчерпване на този енергиен ресурс.  

Шистовата революция в добива на природен газ и нефт 

промени световния енергиен пазар. В първа глава оценихме 

позициите на големите печеливши и губещи от новата ситуация на 

енергийния пазар. Но какво се случва с държавите малки потребители 

и производители на въглеводородни ресурси? В Европа тези от тях, 

които са в северозападната и централната част на континента, заради 

свързаността на преносните си мрежи и въведени в съответствие с 

енергийното законодателство на EС пазарни механизми могат да 

                                                
108 За 2011 г. ЕС поставя рекорд с 9,9 % спад в потреблението и 14,4% спад в 
производството на природен газ. В България потреблението запазва позитивна 
тенденция и се е повишило с 14,5% в сравнение с 2010 г. През 2012 г. ЕС отново 
има отрицателен ръст на енергийното потребление, като България също има спад 
с 6,4% Виж: BP Statistical Review of World Energy. June 2012. и BP Statistical Review 
of World Energy. June 2013. 
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купуват природен газ на по-ниски цени. 

Какви са обаче ефектите от промяната на енергийните (главно 

на природен газ) пазари за страна като България, чиято 

тръбопроводна мрежа е от „островен” тип, а инвестиционните 

възможности са силно ограничени. Кои са възможните решения в 

контекста на променените фактори и условия на енергийните пазари и 

геоенергийните политики на глобалните и регионалните енергийни 

лидери? Това са въпросите, чиито отговори трябва да са в основата 

на една нова енергийна стратегия на страната.  

 

3.2. Природният газ – ключов ресурс в националния    

енергиен баланс 

 

В експертната литература е прието под енергийни ресурси да 

се разбират главно първичните: нефт (петрол), въглища, природен 

газ, (обогатено) ядрено гориво. Към тях се отнасят и възобновяемите 

енергийни източници – оползотворяваната енергия на вятъра, 

(денивелацията на) водата, светлината (фотоелектрична емисия), 

добивът на енергия от растения (биогорива), дървесина, торф, дори 

екзотични енергийни източници, например, животинска тяга109 и други. 

Първичните енергийни ресурси са най-важни, защото участват в 

енергийния баланс на всяка страна. 

Енергийният баланс е съответстващото равновесие между 

произведената и потребената енергия. Когато се разработва или 

отчита енергийният баланс, вносът и износът на енергийни ресурси 

                                                
109 Допреди 2–3 столетия главните първични енергийни ресурси на човечеството 
са животинската тяга и дървесината. Тази е причината за обезлесяването на цели 
континенти, включително Европа и Азия, което довежда до екологични 
катастрофи. 
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също се взема под внимание. 

Вторичните енергийни ресурси се произвеждат от който и да е 

от първичните енергийни ресурси. Към тях се отнасят 

електроенергията, произведената топлинна енергия, горивата – 

продукти на преработването на нефта (т.нар. деривати на нефта – 

бензини, керосини, дизелови горива, мазут), както и ресурсите от 

преработването на природния газ (например синтеза му в дизелово 

гориво, означавано като GTL – Gas To Liquid). Съществуват и редица 

други производни вторични енергоносители. 

Първичните енергийни ресурси определят енергийната 

независимост (самодостатъчност) на една страна, тъй като 

вторичните енергоизточници са изцяло под неин контрол, по-точно –  

под контрола на местната индустрия, която се регулира от държавата 

или поне това се очаква от нея.  

Местният добив на първични енергийни ресурси у нас (фиг. 8) 

представлява малко над 55% от брутното вътрешно потребление на 

енергия, като той запазва сравнително неизменна структура през 

последните години (фиг. 9). Структурата на собственото производство 

(добив) на първични енергоносители, така както официално се 

представя, е доста дебалансирана в полза на въглищата и атомната 

енергия. Всъщност картината би изглеждала в значителна степен по-

дебалансирана, ако се изключи ядрената енергия, тъй като тя е 

вторичен енергоресурс, а първичният (обогатеното ядрено гориво) е 

от внос, а не собствено производство. Затова в действителност 

дефицитът на първични енергийни ресурси не е 45%, както посочват 

официалните статистики, а значително повече – над 70%. 
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Източник: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 
 на Република България. Бюлетин за 2012 

 

Фиг. 8. Местен добив на първични енергийни ресурси 

 

 
 Източник: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 

на Република България. Бюлетин за 2012 

 

Фиг. 9. Структура на добива на първични енергийни ресурси 
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Оценката на дефицита в производството (добива) на първични 

енергийни ресурси е важен фактор при формирането на политиката за 

енергийна сигурност на страната и оказва съществено въздействие 

върху икономическата и социалната сигурност, а оттам – върху 

политическа стабилност на обществото.  

Анализът на политиката за управление на дефицита на 

първичните енергийни ресурси е мащабна и сложна задача, затова ще 

се ограничим с един от компонентите на този дефицит – природният 

газ. Изборът не е случаен, тъй като вносът на природен газ 

представлява почти половината от дефицита на първични енергийни 

ресурси в България, което обяснява защо политиката в този сектор 

оказва непосредствено влияние върху енергийната сигурност на 

страната. 

Освен че е със съществен дял в покриването на дефицита на 

първични енергийни ресурси у нас, природният газ има една 

особеност, която фундаментално го отличава от останалите първични 

енергийни ресурси. Всички те могат да се транспортират от различни 

субекти или до тях може да се осъществи достъп от всеки субект 

(например при възобновяемите). Затова за тези ресурси са 

приложими пазарните принципи – свободно предприемачество и 

конкуренция на услугите по доставката им, което означава, че техните 

доставки не се регулират от държавата, а цените им се определят на 

пазарен принцип.  

Достъпът до природния газ обаче е свързан с фиксирани 

инфраструктури (тръбопроводни мрежи). Това изисква те да се 

управляват от един или повече (ако има обособени мрежови 

структури) оператори. Поради исторически сложили се обстоятелства 
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нашата газопроводна мрежа е изградена по начин, предполагащ 

управлението ѝ от един-единствен оператор, което го превръща в 

монополист. У нас той е и собственик на активите на мрежата. Макар 

че това е типично за повечето постсоциалистически държави, 

принципно съвсем не е задължително операторът на мрежата 

(наричан също системен оператор, Transmission System Operator – 

TSO) да бъде собственик на мрежата. 

Природният газ по мрежата се транспортира под регулацията 

на държавата или от независим регулатор посредством възлагане. 

Регулирането се отнася основно до контрола на цените на преноса 

(самата транспортна дейност), но не и на вноса, нито на вносната 

цена на природния газ.  

За България институцията, която осъществява регулирането на 

преноса, съхраняването и транзита на газа, е Държавният комитет 

за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Той е държавен, но е 

формално независим. Подобна е практиката и в останалите членки на 

Европейския съюз – в съответствие с енергийното законодателство на 

общността. Съществуващите фактически различия във 

функционирането на държавния регулатор в различните страни се 

предопределят от това, доколко формалните (законовите) изисквания 

и практиката (действителността) си съответстват или отличават. У 

нас, както и в много други области, разминаванията са значителни. 

Вносът на природен газ у нас е от един източник – Руската 

федерация (фиг. 10). 
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Източник: Булгартрасгаз, 2012 

 

Фиг. 10. Трасе за импорт на природен газ в Република България 

 

Българското законодателство разграничава три групи дейности в 

този сектор: пренос, транзит и съхраняване на природен газ.  

Преносът се изразява в транспортирането на природен газ на 

територията на страната, предназначен за българския пазар.  

Транзитът представлява транспортирането на природен газ за 

трети страни, с дейност изключително на територията на страната.  

Съхраняването на природен газ е ориентирано към създаването 

на оперативен резерв. Правният режим на всяка дейност е 

лицензионен. У нас трите лиценза са предоставени на един оператор 

– Бугартрасгаз ЕООД. 
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Националната газова мрежа (в синьо на фиг. 10) и транзитната 

мрежа (в кафяво) са напълно независими. Това от гледна точка на 

оперативната ефективност не е оправдано, но е закрепено в 

дългосрочен договор с източника на газ (Руската федерация). 

Забележителното е, че последното дългосрочно закрепване на 

статуквото става само две седмици преди присъединяването на 

България към ЕС – през декември 2006 г., което поставя страната ни в 

несъответствие с подготвяното тогава и сега действащото 

законодателството на ЕС, т.нар. Трети енергиен пакет (Third Energy 

Package).  

Фактически днес съществува техническа възможност двете 

газови мрежи (преносната и транзитната) да работят съвместно. 

Между тях има изградени междусистемни връзки, управлявани от 

кранови устройства. В съответствие с договора с източника на 

природния газ (Руската федерация) обаче се контролира те да бъдат 

постоянно затворени. 

България внася и потребява приблизително 2,6 млрд.м3/год110. 

Максималният исторически внос в страната през 1995–1996 г.е 

6,7 млрд.м3/год Максималният проектен капацитет за внос на 

природен газ по националната мрежа е около 8 млрд.м3/год. 

По отношение на транзита през територията на страната се 

                                                
110 Имат се предвид стандартни кубически метри природен газ на година. Като 
всеки друг газ и природният при различна температура и налягане заема 
различен обем. Затова за удобство при търговските операции се използва обемът 
на газа в стандартни условия. Това означава, че всеки обем природен газ, 
независимо от текущото му налягане и температурата, при които се намира, се 
преизчислява към обем, който би заел при 1,03325 бар (приблизително 
1 атмосфера), и стандартна температура. В отделните държави от ЕС 
стандартната температура може да е 0, 15 или 20 ºС. В САЩ тя е 60 ºF (15,56 ºС). 
У нас е приета 0 ºС. 
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транзитират около 15 млрд.м3/год, от които 13 млрд.м3/год за Турция, 

2 млрд.м3/год за Гърция и незначително количество за Македония. 

Максималният исторически транзит през страната е възлизал на 

18 млрд.м3/год. Максималният проектен капацитет на транзитната 

мрежа е около 19 млрд.м3/год. 

Максималните налични капацитети на мрежите зависят от 

текущото им техническо състояние. 

 

3.3. Сигурност на доставките на природен газ 

 

Сигурността на сектора има два основни аспекта. Първият е 

сигурност на доставките (Security of Supply), а вторият – сигурност 

на потреблението (Security of demand). Вторият аспект изглежда 

екзотично, но той в значителна степен определя инвестиционната 

активност при развит, силно диверсифициран пазар (с много 

източници на природен газ), към чието създаване е ориентирана 

енергийната политика на ЕС по отношение на природния газ.  

Ще концентрираме вниманието главно върху параметрите на 

проблема за сигурността на доставките. Доставката обхваща 

възможността за осъществяване на цялата верига от дейности за 

пренос на природен газ от точката на промяна на собствеността му от 

продавача на едро извън страната към купувача на едро в страната 

(обществения доставчик съгласно българското законодателство) до 

потребителя. Потребителят може да бъде както отделен краен 

потребител, така и газоразпределителна компания. 

Важно е да се допълни, че сигурността на доставките е свързана 

с цената, на която те се осъществяват. Тя трябва да е приемлива за 
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потребителя. Когато достъпната цена е налична, сигурността може да 

е достатъчно висока или приемливо ниска.  

За мащабно нарушение на доставките (фиг. 11) се смята онова, 

което лишава пазара от над 20% от контрактните доставки. 

 

 

Източник: Gasunie, 2013 

 

Фиг. 11. Мащабно нарушаване на доставките 

 

Главните фактори, определящи сигурността на доставките, са: 

1) прилагане на енергийното законодателство на ЕС; 

2) диверсификация на доставките; 

3) междусистемни връзки, трансгранични капацитети, свободна 

трансгранична търговия; 

4) съхраняване, работни капацитети при добив; 

5) алтернативни доставки на втечнен природен газ111; 

                                                
111 Природният газ при атмосферно налягане се втечнява при -161 ºС. Нарича се 
втечнен газ –- LNG (Liquified Natural Gas). Транспортира се с танкери. На приемни 
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6) контрактни условия на доставките; 

7) ликвидност на пазара; 

8) контрактни условия на продажбите, гъвкавост; 

9) ценови политики на вътрешния пазар; 

10) оперативна гъвкавост, ефективно диспечерско управление; 

11) системи за техническа поддръжка и ремонти; 

12) системи за оценка на оперативните рискове, превантивни 

планове, кризисни планове, аварийни планове; 

13) системи за физическа сигурност на съоръженията; 

14) количествени оценки на сигурността112, публичност; 

15) система за защита на потребителите по категории; 

16) потребители с алтернативни енергийни източници; 

17) договори за взаимопомощ със свързани страни 

(трансгранично взаимодействие – back up); 

18) алтернативни доставки на компресиран природен газ113; 

19) еластичност на местния добив. 

Арсеналът от инструменти за постигане на сигурността на 

доставките е значителен, като по-горе са изброени най-важните. 

Трудно е да се дефинират приоритетните, защото всички те са важни. 

Европейското енергийно законодателство обаче има запазено първо 

                                                                                                                                                       

терминали (крайната дестинация) се регазифицира (преминава обратно в газово 
агрегатно състояние) и се подава в тръбопроводните системи за конвенционален 
природен газ. 
112 Два независими аспекта на сигурността (надеждността): функционална и 
техническа. 
113 Природният газ се компресира до 250 bar (атм), като не променя агрегатното си 
състояние, остава газообразен продукт. Нарича се CNG (Compressed Natural Gas). 
При морски пренос се транспортира в танкери. За търговия на дребно се доставя 
в малки съдове под налягане, включително за автомобилен транспорт. 
Ефективността на далечния морски пренос на CNG е около 4 пъти по-ниска от 
тази на LNG. 
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място сред тях.  

 

3.3.1. Прилагане на енергийното законодателство на ЕС 
 

Фундаментът на единния енергиен пазар на ЕС е заложен с 

Енергийната харта (Energy Chater Treaty) през 1991 г. под формата на 

обща правна рамка между 51 държави, включително САЩ, Канада и 

Русия, а по-късно с Договора за Енергийната харта (Energy Chater 

Treaty) от 1998 г. – вече като правнообвързващ документ, влязъл в 

сила през април 1998 г., когато е ратифициран от 30 държави, 

подписали Договора за Енергийната харта, включително Русия. 

Основополагащите измерения на двата документа са търговия, 

транзит, инвестиции и енергийна ефективност. Подписалите Договора 

за Енергийната харта (в зелено) и страните наблюдатели (в синьо) са 

представени на фигура 12.  

С декрет на Руската федерация от юли 2009 г. Договорът за 

Енергийната харта е отхвърлен114. Причината за неговото 

нератифициране е свързана главно с неприемането на нормите, 

засягащи транзита, по отношение на който Русия иска запазване на 

статуквото в Европа. В края на 2010 г. тя внася за разглеждане в 

Секретариата на Енергийната харта свой алтернативен проект на 

Конвенция за осигуряване на международната енергийна сигурност, 

който е в процес на обсъждане. 

 

                                                
114 Приблизително по същото време възниква неотложната необходимост от 
обсъждане на отговорностите по Договора след кризата с руските доставки за 
Европа от януари 2009 г. 
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 Източник: Energy Charter Secretariat, декември 2012 

 
Фиг. 12. Страни по договора за Енергийната харта 

 

До момента особено важният аспект на Договора за Енергийната 

харта – правното обвързване на страните по отношение на правилата 

на транзита, си остава пожелание. Тази част така и не е включена в 

самия Договор за Енергийната харта. Правилата на транзита са в 

отделен правен документ-приложение към Договора за Енергийната 

харта, наречен Транзитен протокол (Transit Protocol). 

Като реакция на едностранните действия на Руската федерация  

Eвропейският съюз въвежда на територията на своята юрисдикция 

правила за преноса в по-разширен вид, т.нар. Трети енергиен 

пакет115 (Third Energy Package). Този документ от законодателни 

                                                
115 Първият енергиен пакет за общи правила (природен газ и електричество) е 
въведен с Директива 98/30/ЕС през 1998 г. Вторият енергиен пакет (2003 г.) е 
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мерки на ЕС е в сила от септември 2009 г. и се отнася до пазара на 

газ и електричество в общността. Най-общо той съдържа принципи за:  

а) по-натътъшно отваряне на вътрешните енергийни пазари на 

страните членки (в противовес на протекционизма);  

б) интегриране на пазара на общността, включително 

приобщаване на изолираните пазари (като България например); 

в) осигуряване на свободна конкуренция между пазарните играчи 

във възможно най-широк мащаб. 

Планът е средно- до дългосрочен, но има и краткосрочни 

минимални цели, задължителни за страните членки. В частност, по 

отношение на природния газ116, това включва: 

– независимост на операторите117 от собствениците на газа и от 

производителите118 (ownership unbundling); 

– прозрачност на дейността на операторите; 

– въвеждане на входно-изходна система (EE: Entry-Exit system) 

на консолидирано заплащане на услугата по преноса и транзита119; 

– не разграничаване на пренос от транзит120; 

                                                                                                                                                       

въведен с Директива 2003/55/ЕС и се отнася до общите правила за вътрешния 
пазар на природен газ.  
116 Аналогично и за електрическите мрежи и политика. 
117 Операторът е юридическо лице, което експлоатира мрежата, т.е. грижи се за 
управлението на нейните режими, поддръжката, ремонтите и инвестициите за 
развитието ѝ. Последното важи в случаите, когато операторът е и собственик на 
мрежата, както е у нас засега. В случай че собственикът на мрежата е друго 
юридическо лице, операторът осъществява дейността си със сервизен договор 
със собственика и носи пълна отговорност за работата в съответствие с 
енергийното законодателство. Собственикът или негово дъщерно юридическо 
лице във всички случаи е носител на лиценза да пренос, транзит или 
съхраняване. 
118 Добиващите природен газ. 
119 В противовес на системата „пощенска марка“, сега прилагана у нас. 
120 Предполага несъществуване на преносна и транзитна система, работещи под 
юрисдикцията на различни правни и контрактни режими, както е у нас. Това 
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– свързаност на мрежите; 

– достъп на трети страни до мрежите121; 

– сигурност и надеждност122 на мрежите; 

– учредяване на Европейска енергийна регулаторна агенция 

(ACER: Agency for Cooperation of Energy Regulators); 

– създаване на общоинформационна платформа (ENTSO-G123: 

Interconnected Network of Continental Europe Grip Map); 

– дългосрочна инвестиционна политика (10-Year-Network 

Development Plan). 

В частност, пазарната интеграция на общността е планирана да 

бъде разработена и регулирана от ACER и ENTSO-G (фиг. 13) чрез 

общи правила за ползване и права за достъп до мрежите (Network 

Codes), дефиниращи договаряне на капацитети (capacity allocation), 

управление при оперативен дефицит на еластичност (congestion 

management) и оперативно балансиране. 

Независимо от въвеждането на Третия енергиен пакет на ЕС, 

Транзитният протокол към Договора за Енергийната харта си остава 

актуален правен документ. Той би разпространил прозрачните 

правила на играта извън територията на ЕС, защото това има 

значение. Първата шестица от страни със запаси от конвенционален 

газ (в трил. м3)124 на достижими за Европа дистанции са Русия – 

                                                                                                                                                       

означава, че те оперативно може и трябва да бъдат свързани за целите на 
гъвкавостта и енергийната сигурност на страната.  
 121 TPA – Third Party Access.  
122 Сигурността (security) е по-широко понятие, което се разпространява върху 
хората, физическата сигурност, политическата сигурност и запазването на 
функциите, докато надеждността (reliability) се отнася строго върху техническите 
аспекти. 
123 G e за природния газ, Е – за електрическите инфраструктури (ENTSO-Е). 
124 BP Statistical Review, June 2012. 
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45 трил. куб. м, Иран – 33 трил. куб. м, Катар – 25 трил. куб. м, 

Туркменистан – 24 трил. куб. м, Ирак – 4 трил. куб. м, Азербайджан – 

1 трил. куб. м. Между тези големи производители и най-атрактивните 

за тях пазари (в частност ЕС) се намират редица други държави, които 

ЕС желае да приобщи към правилата от основните аспекти в 

Енергийната харта. 

 

 

Източник: Gasunie, март 2013 

 

Фиг. 13. Европейска регулация на енергийните пазари 

 

„Транзитните държави“ днес все по-успешно играят 

самостоятелна роля на енергийния пазар, опитвайки се да печелят 

дивиденти и от страните производителки, и от страните потребителки 

заради възможността да препятстват (гарантират) доставките по 

фиксираните преносни мрежи през своята територия. Христоматиен е 

примерът с Украйна през зимата на 2009 г., когато се опита да 
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изтъргува ключовото си място по трасето за доставката на руски 

природен газ за европейските потребители, като получи от Газпром 

намаляване на вносната цена на газа за себе си и европейски 

инвестиции за рехабилитиране на газопреносната мрежа през своята 

територия.  

Не по-малко емблематичен е и примерът с Грузия от август 

2008 г. Тя едва ли би се решила да воюва с Русия, ако не черпи 

самочувствие от значимостта за страните – членки на НАТО на 

преминаващото през нейна територия единствено южно енергийно 

трасе Баку – Тбилиси – Джейхан. Тези и подобни примери доказват 

важността за европейската енергийна сигурност транзитните държави 

да станат част от общите правила за поведение на европейския 

енергиен пазар. Създаването на условия за функциониране на 

газовия сектор при фактическо съответствие с изискванията на 

енергийното законодателство на ЕС дава широки възможности за 

повишаване сигурността на доставките на приемливи цени за 

потребителите при ограничени (или нулеви) инвестиции в мрежите. 

Нуждае ли се ЕС от единен пазар на газа?  

Общоприетото разбиране по този фундаментален за общността 

въпрос е, че в дългосрочен план единният газов пазар е без 

алтернатива (фиг. 14). Европейското законодателството е неговият  

фундамент и засега реализацията му в общи линии остава на това 

ниво. 
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Източник: Enagas, Holland, март 2013 

 

Фиг. 14. Единен пазар на газ в ЕС? 

 

3.3.2. Диверсификация (разнообразие) на доставките 
 

Рецепти няма, но се смята, че диверсификацията на поне 30% от 

доставките на природен газ за една страна е минимално 

необходимото за сигурността на пазара на продукта, а също осигурява 

минимално приемлива база за търговски преговори (главно ценови) с 

доставчика на останалите количества. Ако доставчикът е монополист 

на пазара на този продукт – забравете което и да е от двете! А има и 

трето, и четвърто… 

Диверсификацията на доставките на природен газ за страните от  

Европейския съюз (осреднено) по направления на доставките – сега 

и в перспектива според прогнозите на Европейската комисия (фиг. 15) 
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има следните параметри: 

• Най-голям е делът на Русия и на газа от Каспийския регион 

през тръбите на Газпром – 25% за 2012 г. (25–30% за 2020 г.). 

• Вторият по значимост доставчик е Норвегия с дял от 23% за 

2012 г. и очаквани около 20% за 2020 г. 

 

 

 Източник: CREG, Belgium regulator, март 2013 

 

Фиг.15. Направления на доставките на природен газ за ЕС 
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• За втечнения природен газ, заради ниските му цени, се очаква 

да удвои дела си от скромните 12% за 2012-а до 24% през 2020 г. 

Причината са големи свободни количества на пазара, след като САЩ 

престанаха да внасят от него и редица европейски страни започнаха 

да изграждат терминали за втечняване.  

• Доставките от Северна Африка според предвижданията на 

експертите за 2020 г. ще запазят сегашните си параметри между 7% и 

10%.  

• Когато се оценява степента на диверсификация на доставките, 

не бива да се забравя и делът на собствения добив, който за ЕС днес 

е около 33%, но тенденцията е да намалее до 25% през 2020 г. 

Според прогнозите собственият добив на природен газ в 

държавите от Европейския съюз в периода 2010–2035 г. ще бъде най-

значителен в Норвегия, Обединеното кралство, Германия и Холандия. 

Кумулативният собствен добив за периода ще намалее почти 

наполовина, като най-незначителен ще бъде този спад за Норвегия, а 

най-силно изразен за Холандия (фиг. 16).  

Следващата фигура (17) представя текущата диверсификация 

на доставките на природен газ в ЕС (внос) средно за общността от 

основните страни износителки. Очевидно е обаче, че показаните 

средни стойности на диверсификацията на импортния газ за ЕС са 

толкова показателни за състоянието на диверсификацията за 

отделните страни членки, колкото за здравето на един пациент в 

болница е показателна средната телесна температура на останалите 

болни. 
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Източник: Pöyry, май 2011 

 

Фиг. 16. Собствен добив на природен газ в страните от ЕС 

(2010–2035) 

 

Пример за държава от Европейския съюз с добре организирана 

диверсификация на газовите доставки е Франция. Газовият пазар е 

сегментиран между 11 доставчици (виж фиг. 18), където на първо 

място е Норвегия, второ – Холандия, 3-то – Русия, 4-то – Алжир, 5-о – 

Нигерия, 6-о – Египет, 7-о – Катар, 8-о – Тринидад и Тобаго, 9-о – 

Йемен, 10-о – други, а 11-о включва собственото производство. 
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 Източник: Eurostat, май 2013 

 

Фиг. 17. Диверсификация на доставките на природен газ в ЕС 

 

 

Източник: Energy Delta Institute, Холандия, 2012 

 
Фиг. 18. Газови доставки за Франция 
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Отлична опозиция на този пример за газов пазар с реално 

разнообразяване на източниците би била графика за доставките на 

газ в България – почти 100% от един източник. По нататъшното 

изложение е подчинено на анализ на възможностите за 

диверсифициране на доставките и за българския пазар.  

След голямата газова криза от зимата на 2009 г., през септември 

2010 г. Европейският парламент одобри регламент125 относно 

сигурността на доставките на газ, който влезе в сила на 2 декември 

2010 г. Според него, въпреки неизбежните усложнения, произтичащи 

от различията в енергийните системи и приоритетните политики на 

отделните страни от общността, европейските правителства се 

задължават, в частност, да диверсифицират доставките си на 

природен газ. 

Един от начините за диверсификация на доставките на природен 

газ за България е навременното прилагане на Третия енергиен пакет 

на ЕС. Възможни са няколко опции за осъществяване на 

диверсификацията на доставките на природен газ. 

 

3.3.2.1.  Диверсификация чрез законодателство 
 

Картината на импорта на природен газ в България, така както бе 

представена на фиг. 10 – от Русия, през една тръба би могла (и би 

трябвало) да се промени, както е показано на фигура 19, с още поне 

четири източника и тръби. 

                                                
125 Регламент (ЕО) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС. 
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 Фиг. 19. Възможни трасета за импорт на природен газ в Република България 

 

За реализирането на тези възможности на практика не са 

необходими инвестиции. Те биха могли да се осъществят 

посредством следните действия: 

• Дългосрочният договор с доставчика на газа да се приведе в 

пълно съответствие с енергийното законодателство на ЕС:  

а) да се договори с руската страна заличаване в договора за 

транзит на пълното ангажиране капацитета на мрежата, т.е. да се 

изпълни изискването за достъп на трети страни да мрежата; 

б) да се обяви търг за продажбата на капацитет126 на 

обединената мрежа на територията на страната.  

                                                
126 Известно като Оpen Season. 
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• Да бъде заличена разликата127 в дейностите пренос и транзит. 

Също така би следвало да се промени лицензионният режим: пренос 

+ транзит = пренос. Техническото обединяване на двете системи би 

могло да се осъществи само с разпореждане за отваряне на няколко 

крана. 

• Диспечерската и търговските служби на оператора на мрежата 

да организират виртуален хъб на територията на страната:  

а) за да се осъществи изискването на европейското 

законодателство за прилагане на входно-изходната тарифна система, 

когато има различни търговски надценки на входа и изхода на 

отделните трасета за транспортиране, и по този начин да бъде 

заменена съществуващата архаична тарифна система за 

транспортиране на газ, когато на входа се слага една търговска 

надценка (т.нар. система „пощенска марка“) и тя е неизменна 

независимо от дължината на трасето;  

б) за да се осъществява търговия на граничните входно-изходни 

точки. 

• Да се сключат договори за доставка, за доставка при кризи или 

за взаимопомощ с Турция, Гърция и Румъния. По отношение на 

договорите с Македония съществуващата „островна“ ситуация с 

вносните ресурси от природен газ на страната днес не позволява 

доставки от там, но в близко бъдеще това може да се измени. 

Опцията засега е само проучвания и идея за западнобалкански 

                                                
127 Технически, технологично и оперативно няма разлика между двете дейности: 
пренос и транзит на природен газ. Те са правно разграничени за удобство и в 
полза на доставчиците на газа, което, както вече посочихме, услужливо е 
препотвърдено от българската страна две седмици преди присъединяването на 
България към ЕС. 
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газопровод (West-Balkan Gas Pipeline), който би бил отклонение от 

Трансадриатическия газопровод (TAP) в Гърция на север през 

Македония за Хърватска, Босна и Херцеговина и Унгария. 

Вероятността за неговото изграждане не е голяма предвид 

сравнително ограничените потенциални попътни пазари. 

Посочените възможни действия за диверсификация чрез 

законодателство биха обслужвали и бъдещите потенциални експортни 

възможности на очертаващата се нова добивна провинция на 

Балканите – Черно море. 

 

3.3.2.2. Диверсификация чрез нови мащабни проекти 
 

Диверсифицирането е термин, който не договаря вложения в 

него смисъл, а именно – диверсифициране на доставките или 

разнообразяване на източниците на природен газ. Конкуренция на 

енергийния пазар между еднотипен продукт има, когато той се 

доставя от различни производители. Става дума за различни 

източници на природен газ. 

Тук можем да отворим една терминологична скоба: в последните 

няколко години, по-точно непосредствено след 2006 г. политически 

лобисти в Източна Европа шумно обявиха и въведоха в оборот нов 

термин – диверсифициране на трасетата. Може би е случайно 

съвпадението на прокламирането на новия термин и обявяването от 

Русия на проекта „Южен поток”128. 

В повечето случаи потребителят не проявява интерес дали 

                                                
128 На 27 юни 2007 г. Газпром и ENI (Италия) подписаха меморандум за 
изграждане на газопровод от Русия през Черно море към Централна Европа. 
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стоката се доставя от единствен производител, но по различни 

маршрути, което му се обявява като подобрена услуга. Той се 

интересува от качеството, липсата на дефицит на тази стока, най-вече 

от нейната цена, ако тя е от първа необходимост, каквато е енергията. 

Когато стоката е природен газ, ключово важният фактор е цената, тъй 

като качеството на продукта е стандартизирано. В енергийната област 

хората по целия свят в общи линии имат сходни интереси (фиг. 20). 

Основният (към достъпната цена на енергията) може да бъде 

защитен, когато държавата осигурява условия за създаването на 

конкурентен пазар. Сигурността е едно от следствията. 

 

Източник: GDF Suez, март 2013 

 

Фиг. 20. Публични интереси в енергетиката 

 

По принцип е необходим по-детайлен анализ, когато се 

сравняват вносните цени на природния газ в страните на ЕС – не 
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абсолютните, а относителните, които са съотнесени към единица 

брутен вътрешен продукт, средна работна заплата и др. В настоящия 

анализ ценовите аспекти се засягат само за да се направи въведение 

към темата диверсификация на доставките, т.е. диверсификация на 

източниците, ефектите от нея върху енергийната сигурност и 

влиянието ѝ върху конкурентността на местната икономика и жизнения 

стандарт на хората. През последното десетилетие възникна бум на 

проучването на множество мащабни инфраструктурни проекти в 

Югоизточна Европа за диверсификация на доставките на природен 

газ. Тези от тях, които предвиждат преминаване през Балканите, са 

обобщени във фигура 21 и таблица 2. 

 

 

 

Фиг. 21. Инфраструктурни проекти в Югоизточна Европа за доставки  

на природен газ 
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Таблица 2 
 

Инфраструктурни проекти (природен газ) от значение за България 
 

Проект 
Название 

бълг./официално 

Въвеждане в 
експлоатация, 
обявен план 

Източник 
на газа 

Капацитет, 
млд.м

3
/год 

(мин/макс) 
Състояние 

TAP 

Трансадриатически 
тръбопровод 

2018 
Каспийски, 
Ирак, 
Туркменистан 

10–20 

Решение за 
инвестиране,  
обявено за 
2013 г. Trans Adriatic 

Pipeline 

TANAP 

Трансанадолски 
тръбопровод 

2018 
Каспийски, 
Ирак, 
Туркменистан 

10–26 

Решение за 
инвестиране,  
обявено за 
2013 г. 

Trans Anatolian 
Pipeline 

SCPx 

Южнокавказки 
газопровод 
(разширение) 2018 

Каспийски, 
Туркменистан 

26 

Решение за 
инвестиране 
обявено за 
2013 г. 

South Caucasus 
Pipeline 

Набуко 
запад 

Nabucco West 2018 
Каспийски, 
Ирак 

10–23 Закрит 

Южен 
поток 

South Stream 2015 
Русия, 
Казахстан, 
Туркменистан 

16–63 

Решение за 
инвестиране,  
обявено за 
2013 г. 

White 
Stream 

Бял поток 
(Грузия – Румъния) 

В проучване 
(+ версия 
през 
Кримския 
полуостров) 

Каспийски 8–32 Необявявано 
Pipeline 

Vale-Constanta 

AGRI 

Азербайджан – 
Грузия – Румъния 
(втечнен природен 

газ) В проучване Каспийски 5–10 Необявявано 

Azerbaijan-Georgia-
Romania 

Interconnector 

CNG 

Компресиран 
природен газ 

Кулеви – Варна 
(Грузия – България) 

Обявено 
проучване  

през 2009 г. 
Каспийски 2 

Необявявано 
след 2009 г. 

CNG Kulevi-Varna 

 
 
 

 Проекти със заявена инвестиционна готовност 
 Проекти с несъмнен потенциал за алтернативни доставки на газ за страната 
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Част от проектите в таблица 2 са с маргинална икономическа 

ефективност за България (какъвто е „Южен поток”) или без достатъчно 

политическа мощ на подкрепата (какъвто беше „Набуко”) например. 

Независимо от това, сам по себе си фактът, че се проучват 

алтернативи на диверсификацията на газа в Югоизточна Европа е с 

висока стойност. 

По отношение на политиката към който и да е от тези проекти, 

продиктувана от националните интереси, важи вечното правило на 

Мечо Пух: „Колкото повече, толкова повече“. Националният интерес 

изисква без значение кои фиксирани инфраструктури, 

транспортиращи природен газ от без значение кои източници, да 

пресичат или да достигат до територията на страната. Ефектът би бил 

повишаване на националната сигурност. Като допълнителен 

положителен резултат това би могло да означава и диверсификация 

на източниците. 

Оценката на състоянието, ефективността или икономическата 

изгода от изброените проекти за страната е извън предмета на 

настоящия анализ, но не и възможността, която те предоставят за 

диверсификация на източниците на природен газ за България. Засега 

само един от посочените проекти изглежда възможен за 

диверсификация на източниците предвид на неговата проектна, 

търговска и инвестиционна готовност в съвкупност и оттам – 

вероятност за реализация в средносрочен план129. Това е 

Трансадриатическият тръбопровод (ТАР). 

 

                                                
129 Най-обща класификация на целите: близкосрочни са целите за достигани до 1– 
години; средносрочните са до 4–7; дългосрочните – до 8–12 и повече години. 
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Трансадриатически газопровод  

(ТАР) 

 

Вече няма съмнение, че този проект (фиг. 22) ще бъде 

реализиран в съвкупност с предходните му каскадни проекти: SCPx130 

и TANAP. Той е предпочетен през юни 2013 г. от добивния консорциум 

на находището гигант „Шах Дениз 2” в азербайджанския шелф на 

Каспийско море пред „Набуко-запад” като първа крачка към отваряне 

на т.нар. Южен газов коридор на Европа, наричан още Четвърти 

енергиен коридор. Другите отдавна функциониращи три енергийни 

коридора са от Северна Африка, Северно море и Русия. 

 

 

Източник: ТАР, септември 2012 

 

Фиг. 22. ТАР: Трансадриатически тръбопровод 

                                                
130 SCP (South Caucasus Pipeline), Южнокавказкият тръбопровод, е газопровод, 
транспортиращ природен газ от азербайджанското морско находище „Шах 
Дениз 1” през Грузия до Турция (град Ерзурум). Въведен през 2006 г., той е с 
капацитет 7 млрд. куб.м/год. Газопроводът SCPx е паралелен на SCP и се 
предвижда да бъде въведен през 2018 г. за транспортиране на природен газ до 
грузинско-турската граница, добиван от находище „Шах Дениз 2”. Капацитетът му 
първоначално ще е 16 млрд. куб.м/год с възможност за разширение. В тази точка 
се предвижда той да се съедини с газопровода TANAP за по-нататъшно 
транспортиране на същия газ до източната граница на Турция, чието 
продължение ще бъде газопроводът TAP. 
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Концепцията на ТАР включва трасе (фиг. 23) преминаващо през 

територията на Гърция, Албания и Италия. 

 

 

Източник: ТАР, септември 2012 

 

Фиг. 23. Трасето на ТАР 

 

Морската секция на ТАР (фиг. 24) с дължина 110 км се 

предвижда да се полага на дълбочина до 810 м, което по принцип не 

би следвало да създава технически проблеми. 

 

Източник: TAP, октомври 2011 

 

Фиг. 24. Морското трасе на ТАР 
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Във високопланинския терен на Албания пък се обсъжда 

полагането на газопровода в тунел (фиг. 25). 

 

 

Източник: TAP, октомври 2011 

 

Фиг. 25. Планинското трасе на ТАР 

 

Трансадриатическият тръбопровод е от изключителна важност 

за диверсификацията на доставките на газ за България (на първо 

време с каспийски газ от находището „Шах Дениз 2”, а по-късно – от 

новопроучвани и планирани за въвеждане находища в шелфа на 

Азербайджан). Допълнителна възможност по него е доставката на газ 

от Ирак. Договореностите на Турция за доставки от Иракски 

Кюрдистан са в напреднала фаза. Запасите на Ирак от природен газ 

превишават 3–4 пъти азербайджанските. (Инфраструктурната връзка 



138 

 

на България с ТАР, която е лесно осъществима, ще бъде представена 

по-нататък в изложението.) 

Перспективна е и доставка на туркменистански газ чрез 

каскадата газопроводи SCPx-TANAP-ТАР. Това може да осъществи, 

ако се построи Транскаспийски газопровод (Trans Caspian Pipeline – 

TCP). Евентуалното изграждане на TCP (фиг. 26) би било от пряк 

интерес за ЕC и България.  

 

 

Източник: EIA, 2009 

 

Фиг. 26. Транскаспийският газопровод 

 

Туркменистан е третата държава в света по запаси от природен 

газ след Русия и Катар с колосалните си потенциални131 27 трил. 

                                                
131 Най общо, запасите по степента на проученост (в ред - от най-малко към най-

детайлно проучване) биват прогнозни (probable), потенциални (possible), 
доказани (proved) и извлекаеми (recoverable). В различните страни 
категоризациите са различни. 

  



139 

 

м3/год. За да се добие представа за тях, ще направим следното 

сравнение: за България това количество означава 90 века 

потребление при съвременните нива, а за най-голямата европейска 

икономика, германската – близо 3 века. 

Очакваната дължина на Транскаспийския газопровод е едва 

310 км, а предварително проученото трасе е с дълбочина, 

непревишаваща 200 м. Изграждането на TCP е технически тривиална 

задача. Няма и правни пречки за построяването му. Проблемът 

всъщност е политически и е свързан с трудността да се постигне 

разбирателство за правното разделяне (делинеацията) на 

икономическите зони на страните от Каспийско море (фиг. 27). Около 

трасето на Транскаспийския газопровод проблем е 

неразбирателството между Туркменистан и Азербайджан дали 

линията север-юг, разделяща икономическите им зони, трябва да 

премине малко по-източно или малко по-западно. Останалите страни 

нямат отношение към този спор. 

Отсъства каквото и да е правно основание за забрана на 

строителството на тръбопровод, пресичащ линията на раздела, 

независимо къде се намира тя. Русия и Иран обаче се 

противопоставят и настояват Каспийско море да се третира като 

езеро, независимо че исторически и правно е възприемано като море 

от тях или от други политически субекти, чиито правомощници са те. 

При хипотезата за езеро не може да се приложи международното 

морско право и това отваря вратата за спорове. Тогава страните 

трябва да договорят съгласието си по взаимноприемлив начин. Русия 

и Иран настояват за консенсус между 5-те, а не между двете 

суверенни държави, през чиито икономически зони тръбопроводът 
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преминава, ако Каспийско море се третира като море, така както е 

било третирано от правоприемниците днес (допреди 23 години 

суверени са били само две държави – СССР и Иран, с пълно правно 

разделение на акваторията). 

 

 

Източник: OME, януари 2012 

 

Фиг. 27. Икономически зони в Каспийско море 

 

Има прецедент за прокарването на тръбопроводи в северната 

част на Каспийско море без консенсус, като се следва принципът на 

суверенитета, закрепен с международното морско право. Диалогът 

между страните продължава. Не е изключена и възможността в 



141 

 

обозримо бъдеще да се постигне споразумение. От своя страна 

Туркменистан декларира готовност за незабавно обезпечаване на 

природен газ за Европа в обеми от 10 до 30 млрд. куб. м годишно. 

 

„Южен поток” 

 

Проектът е обявен през 2006 г. и е алтернативен маршрут за 

доставка на природен газ от Руската федерация за Източна и 

Централна Европа през Балканите. Няколко алтернативни маршрута 

са проучвани, като най-ранният и целевите непосредствени и 

потенциални пазари на проекта са показани на фигура 28. 

 

 

Източник: South Stream, август 2012 

 

Фиг. 28. „Южен поток” 
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Общата дължина на сухопътната част на газопровода на 

територията на страните от ЕС е 1400 км. Морският участък е 930 км и 

включва 4 паралелни линии с капацитет 15,75 млрд. куб.м/год всяка 

или 63 млрд. куб.м/год общ капацитет. Най-вероятно тази част ще се 

изгражда поетапно. Тя представлява предизвикателство поради 

изискваните технически решения за антикорозионна защита (под 

100 м дълбочина морската среда на Черно море е силно 

корозионноактивна поради съдържанието на сероводород). Това 

прави проекта уникален и макар да не е най-дълбоководният 

газопровод в света (в Мексиканския залив е 2900 м), неговите 2250 м 

максимално дълбоко полагане ще бъдат постижение в развитието на 

най-високите технологии в отрасъла. Морското трасе на газопровода е 

набелязано в черноморските икономически зони на Русия, Турция и 

България (фиг. 29). 

 

 

Източник: South Stream, юли 2013  

 

Фиг. 29. Морското трасе на „Южен поток” 
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Намеренията са до нашата граница „Южен поток” да бъде 

изграден към 2015–2016 г., макар че поради регулаторни, пазарни и 

финансови причини, засягащи целия проект, тези срокове могат и да 

претърпят известни промени. На българска територия трасето е почти 

600 км (фиг. 30) и се предвижда изграждането на три компресорни 

станции (CS-1, CS-2 и CS-3), като свързването на газопровода към 

транзитната мрежа на България ще бъде в района на компресорна 

станция Провадия (фиг. 31). 

 

 
 

Източник: South Stream, юли 2013 

 

Фиг. 30. Сухоземното трасе на газопровода „Южен поток” 
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Източник: South Stream, юли 2013 

 

Фиг. 31. Вход на „Южен поток” в България 

 

Част от обемите газ от Руската федерация към Турция, Гърция и 

Македония, транзитирани понастоящем през Украйна и Румъния, 

вероятно ще бъдат заместени с газ от „Южен поток”. Това означава, 

че един или повече от съществуващите три транзитни газопровода 

през Румъния (фиг. 32), които са изградени паралелно в един коридор 

на разстояние 8 м, ще бъдат с променени или прекратени функции. 

Техните пълни капацитети са контрактувани с руската страна със срок 

съответно за трите тръби до 2016, 2022 и 2026 г. 

Поради изискванията на енергийното законодателство на ЕС 

„Южен поток” трябва да осигури свободен достъп на трети страни 

(Third Party Assess – TPA). За да бъдат окуражени инвеститорите за 

нови газопроводни проекти в Европа, член 22 на Договора за 
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Енергийната харта дава възможност за изключения.132 Причината е, 

че транспортирането на повече собствен продукт подпомага 

съкращаването на срока за изкупуване на инвестицията за изграждане 

на тръбите. 

 

 

Източник: Transgaz, май 2013 

 

Фиг. 32. Транзитни газопроводи през Румъния 

 

При транспортирането на продукт (газ) на трета страна обаче то 

е в много по-малка степен, тъй като тарифите за транспортни услуги 

са обект на строга регулация (контролират се да бъдат на минимални 

нива в полза на потребителите) в страните на Европейския съюз. 

Например проектът „Набуко“ имаше разрешение да използва едва 

50% от капацитета си за собствен газ, а проектът ТАР наскоро получи 

                                                
132 Политически коректният изказ предпочита английския термин за правно 
изключение (derogation), затова не бива да ни изненадва използването у нас на 
куриозната за българския език дума „дерогация“. 
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разрешение дори за 100%, като такава висока стойност на 

изключението е прецедент в ЕС. Вероятна причина е необходимостта 

от реализирането най-после на Южния енергиен коридор в Европа, 

усилията за което продължават над десетилетие. 

„Южен поток” вероятно ще бъде кандидат за високи стойности на 

изключението от правилото за Third Party Assess. Но е възможен и 

сериозен интерес за достъп на трети държави от ЕС, който да намали 

процентите при договарянето.  

Първата и най-важна държава, която би могла да търси достъп 

до транзитирания през „Южен поток” природен газ за 

диверсифициране на доставките на енергийната суровина например, 

е България. Търговски субекти от нея и от други държави биха могли 

да изпитват необходимост от капацитет в „Южен поток” за доставка на 

свои квоти природен газ от Казахстан или Туркменистан. Ако 

българският енергиен сектор се нуждае от диверсификация на 

източниците на природен газ, това е един от пътищата за преки 

доставки. 

Другата възможност за претенции към капацитета на „Южен 

поток” е за износ към пазарите на Централна и Западна Европа на 

черноморски природен газ, за който се очертават сериозни 

перспективи в Румъния и се очакват в България от морските концесии 

за проучване в тези страни. 

 

„Набуко” 

 

Първоначалната концепция на проекта е прокарването на 

трасета на Южния европейски газов коридор с доставки на природен 

газ от Ирак, Иран, Каспийския басейн и Египет. Начални точки на тази 
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мегаинфраструктура са източните граници на Турция (Грузия и Иран, 

впоследствие Ирак) до Австрия през България, Румъния и Унгария. 

Проектът е дефиниран през март 2003 г. с регистрация на проектна 

компания „Набуко” и е закрит през юни 2013 г. Общата дължина на 

инфраструктурата заедно с подвеждащите газопроводи в Турция се 

предвижда да е около 3300 км (фиг. 33).  

 

 

Източник: Nabucco-pipiline.com website, 2008  

 

Фиг. 33. Първоначалното трасе на „Набуко” 

 

Преди да бъде окончателно закрит, след ноември 2011 г. 

проектът за кратко просъществува в съкратен вариант (от турско-

българската граница до Австрия), преименуван на „Набуко-запад“ 

(фиг. 34). Ако беше осъществен, той би бил перфектна възможност за 

България за диверсификация на доставките, изграждане на 

конкурентен вътрешен пазар и повишаване на енергийната сигурност. 
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Източник: Nabucco-pipiline.com website, 2011 

 

Фиг. 34. Трасето на „Набуко-запад” 

 

Причините за закриването на проекта са няколко, главните от 

които са следните:  

а) Съкращаване на източниците на газ до един-единствен – този 

от акваторията на Азербайджан (с едно-единствено добивно поле – 

находището „Шах Дениз 2”), главно поради политически причини в 

първоначалните целеви страни производители.  

б) Стартиране от Турция и Азербайджан (през октомври 2011 г.) 

на конкурентен проект – газопровод изцяло на територията на Турция 

(ТАNAP) и неотложна необходимост от суспендиране на частта на 

газопровода „Набуко” (изцяло дублирана от трасето на новия 

газопровод) на турска територия при обективно неравностойни 

политически условия за конкуренция на „Набуко” с TANAP.   
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в) Иницииране на газопровода ТАР по идея на Е.ON (Германия), 

главен съдружник на Газпром в проекта „Северен поток”, месеци след 

широкото публично анонсиране на „Набуко” през 2003 г., с по-късно 

присъединяване на производителите на газ от Азербайджан, което по 

дефиниция създава конфликт на интереси в състезанието „Набуко” – 

ТАР. Позитивно и за двата проекта е отпадането от състезанието на 

третия (всъщност хронологично първия) проектиран газопровод –  

ITGI133, който е ветеран за първия износ на газ (само!) от Турция към 

Европа.  

г) Недостатъчна гъвкавост на инвеститорите на „Набуко” за 

промяна на скъпата концепция на проекта, осигуряващ ненужно 

свръхвисок капацитет на газопровода (всъщност потенциално 

необходим, но поне след 10–15 години) за сметка на по-ниска 

ефективност в крайните фази на състезанието „Набуко” – ТАР вече 

през 2011–2012 г. 

д) Обявяване на проекта „Южен поток” през 2006 г., с което 

целевите пазари на двата проекта („Набуко” и „Южен поток”) се 

препокриват. 

е) Недостатъчно консолидиране на интересите на съдружниците 

(синдромът „орел, рак и щука”), всеки от които демонстрира 

конкурентни проекти на техния общ: Турция – с TANAP; България – с 

междусистемната връзка Турция – България и CNG Черно море; 

                                                
133Проектът ITGI (Ай Ти Джи Ай), Interconnector Turkey-Greece-Italy, e идея за 
газопровод от 90-те години на миналия век, ориентиран към транспортирането на 
природен газ от Турция към Италия. Газопроводът се предвижда да бъде с 
максимален капацитет 8 млрд. м3/г. Този проект загуби от TAP и „Набуко” при 
предварителното сортиране на кандидатите от страна на консорциума „Шах 
Дениз 2” през 2012 г. При втората и окончателна селекция през юни 2013 г. отпада 
и „Набуко”, като единствен за изграждане остава TAP. 
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Румъния – с AGRI и LNG Черно море; Унгария (с практическо 

бойкотиране на проекта), чрез усилия за обявяване за крайна точка на 

„Набуко” румънско-унгарската граница; RWE (Германия) – с 

напускането на проекта в решаващ момент. 

ж) Политически интереси за разделяне на влиянието в Източна 

Европа по 42-рия паралел, между които „Набуко” се оказва без 

политически инструменти.  

Положителното в проекта „Набуко” е, че „разлая кучетата”. Той 

предизвика бум в разработването на идеи за едромащабни 

инфраструктури в Югоизточна Европа. Едни от тях преминават през 

българска територия, други – в непосредствена близост, от което 

страната е печеливша във всеки от случаите. В някои – повече, в 

други – по-малко, в трети – съвсем малко, но по-добре от нищо. 

 

„Бял поток” (White Stream) 

 

Проектът е обявен през 2005 г., малко преди да отекне в отговор 

топовният залп на „Южен поток”, а може би тъкмо поради това. 

Независимо че названието не предполага особено въображение (вече 

имахме руските „Син поток” и „Северен поток”), проектът е 

амбициозен в технически план със своите 1100 км по дъното на едни 

от най-дълбоководните участъци на Черно море (2150 м) и агресивна 

среда (фиг. 35). 

Наред с техническите аспекти, най-същественото 

предизвикателство за проекта произтича от източника на газ и 

допълнителната нова инфраструктура през Грузия (фиг. 36), която 

трябва да е отклонение от газопровода SCPх, като трасето е 

разположено по дължината на съществуващия от съветско време 
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нефтопровод Баку – Супса. То преминава през трудния 

високопланински терен на Кавказ, характерен с изобилие на 

свлачищни зони. Обикновено когато два тръбопровода трябва да 

преминат през един коридор с труден терен, първият „абсорбира“ най-

изгодните терени, а за втория остават по-трудните. 

 

 

Източник: White Stream, ноември 2012 

 

Фиг. 35. Трасето на „Бял поток” 

 

Проектът „Бял поток” има и вариант на трасето през полуостров 

Крим при същите начална и крайни точки. Възможно е този вариант да 

бъде икономически по-изгоден от пряката морска връзка, въпреки че 

тя би била по-къса. 
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Източник: CB&I John Brown, 2006 

 

Фиг. 36. Трасе на територията на Грузия за подаване на газ към „Бял поток” 

 

По отношение на източниците на природен газ проектът следва 

да бъде оценяван с известни резерви, тъй като се очаква да пълни 

тръбата си от същите източници, на които разчита и добивният 

консорциум на „Шах Дениз 2”, инвестиращ в своя инфраструктура в 

газопроводите SCPx, TANAP и TAP. Естествено е консорциумът да 

проявява преобладаващ стремеж за натоварване на своята 

инфраструктура, за да си осигури по-ефективно възстановяване на 

инвестициите, които, заедно с тези от находището, се очаква да 

възлязат на колосалните почти 30 млрд. евро. 

Проектът „Бял поток” е ориентиран към Румъния, но България би 
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имала непосредствена полза за диверсификация на своите доставки 

чрез него, ако проектът премине към фаза на изграждане. Очевидно 

това едва ли може да се реализира без ресурсите на Туркменистан 

чрез Транскаспийския газопровод, за който вече стана дума. Тоест, за 

„Бял поток” има дългосрочна, но не особено висока перспектива. 

 

AGRI  

(Azerbaijan – Georgia – Romania Interconnector) 

 

През април 2010 г. е подписано политическо споразумение 

между Румъния, Азербайджан и Грузия за създаването на проектна 

компания AGRI LNG Co. със седалище Букурещ. Проектът е замислен 

като алтернатива на всеки от останалите тръбопроводни проекти, 

предвидени да пресекат Балканите с каспийски газ. Той предвижда 

строителството на отклонение от SCPx газопровода през Грузия, 

строителството на терминал за втечняване на газа (LPG) в грузинския 

пристанищен град Кулеви, транспортирането му с танкери до 

терминал в Констанца (Румъния), регазифициране, транспортиране 

през газовата мрежа на Румъния към Унгария, Словения и накрая – 

включване в съществуващата транзитна мрежа към Централна и 

Западна Европа. 

Проектът е ориентиран към работна програма от 

7 млрд. куб. м/год, от които 2 млрд. са за Румъния. Добрата му страна 

е, че и други държави могат да се включат, при условие че се окаже 

икономически жизнен (например България и вероятно Украйна).  

Втечняването е скъп начин за транспортиране на природен газ, 

но при дистанция около 1500 км цената се изравнява с тази на 

пренасянето през тръбопроводи. В това отношение AGRI може 
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теоретично да се разглежда като конкурент на „Бял поток”.  

Проектът AGRI е обременен с присъщите на проекта „Бял поток” 

тежки недостатъци по отношение на достатъчността и сигурността на 

източниците на газ, което в частност се оказа препъникамък и за 

„Набуко”. Ако се реализира, проектът би бил брилянтен за България 

предвид възможностите, които би предоставил за диверсификация на 

доставките и за повишаване на енергийната сигурност на страната. 

Проектът има перспектива в дългосрочен план, но не висока. 

 

CNG Грузия – България 

 

Българската страна обяви този проект с капацитет от 2 млрд. 

куб. м/год. непосредствено след стартирането на AGRI проекта. 

Началната му точка отново е грузинският терминал Кулеви. 

Концепцията за транспортиране също е чрез танкери, но с разликата, 

че в случая става дума за пренос на компресиран до 250 бара134 

природен газ в съдове под налягане.  

Технологията е разработена за събиране на попътния природен 

газ, сепариран от нефта, добиван от отдалечени морски находища, 

когато прокарването на газопровод до материка е икономически 

неизгодно. Досега тя не е прилагана в промишлени мащаби и никога 

не е била предвиждана за магистрално транспортиране на природен 

газ чрез танкери поради ниската ефективност на превоза на такива 

малки обеми от продукта, защото той остава в газообразна форма. 

Наред с това, подобен транспорт би изисквал мощно газохранилище 

                                                
134 Бар (bar) е единица мярка за налягане в международната система мерни 
единици SI. В цифрово изражение е почти равна на атмосфера – единица от 
остаряла метрична система, която все още широко се използва в бита. 
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или системи от газохранилища в точката на дестинация, за да се 

намали до приемливи нива престоят на корабите при разтоварване. 

Към общите с проектите „Бял поток” и АGRI недостатъци, за CNG 

Грузия – България трябва да се добави и ниската ефективност на 

преноса на природен газ. Разработващите фирми на този вид морско 

транспортиране полагат значителни усилия да намерят мащабен 

пилотен проект за тази технология, за да се промотират. Очевидно 

проектът CNG България – Грузия е перспективен в тази посока. 

 

3.3.2.3. Диверсификация чрез междусистемни връзки 
 

Междусистемните връзки135 са в основата на политиката за 

изграждане на единен газов пазар в ЕС в дългосрочен план. Целта е 

диверсификация на източниците и повишаване сигурността на 

доставките. У нас обаче от две десетилетия по-скоро колебливо се 

говори за изграждането на междусистемни връзки. Още през 80-те 

години на миналия век е проучвана възможността за такава връзка 

със Сърбия (тогава СФРЮ), а с Румъния се проучва повече от 

десетилетие. Актуалните потенциални междусистемни връзки 

(фиг. 37) от българска територия са четири и обобщено са 

представени в таблица 3. 

                                                
135Междусистемната връзка (interconnector) представлява тръбопровод, свързващ 
газопреносните мрежи (най-често) на две съседни страни, експлоатирани при 
различни правни режими и от различни тръбопроводни оператори. 
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Фиг. 37. Газови междусистемни връзки от територията на България  

 

Таблица 3 

Потенциални интерконектори на България 

 

 

Проект 
Междусистемна 

връзки 

Обявено 
въвеждане в 
експлоатация 

Максимален 
капацитет 

(млрд.м
3
/год) 

Дължина 
на българска 

територия 
(км) 

Състояние 

IBR Русе – Гюргево 2013 1,5 15 Строителство 

IGB Гърция – България 2014 3–5 140 Проектиране 

ITB Турция – България 2014 3 75 Проучване 

IBS България – Сърбия  2 55 Проучване 

  

 Проекти със заявена инвестиционна готовност 
 Проекти, осигуряващи алтернативни доставки на газ за страната 
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Междусистемна връзка Русе – Гюргево (IBR) 

 

Първоначално не се предвижда тя да функционира като 

пълноценна междусистемна връзка, т.е. като свързваща 

газопреносните системи на България и Румъния. Първата цел е само 

газоснабдяване на град Гюргево. Понастоящем проектът (фиг. 38) 

формално предвижда свързване към румънската система. Нещо 

повече, той има и технически решения за реверсивност, с което 

съответства на изискванията на законодателството на ЕС и получава 

35% съфинансиране по европейска инвестиционна програма. 

 

 
 

Източник: Булгартрансгаз, 2012 

 

Фиг. 38. Интерконектор Русе – Гюргево 
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Потенциалната ефективност на тази връзка не е особено висока 

по няколко причини. Първо, откъм румънска страна отсъства 

инфраструктура, която би могла да осъществи подаване на 

съществени количества газ към България. Тя трябва да се изгради в 

Румъния, но ще са необходими години.  

Второ, за да се получи приток на газ от Румъния, налягането в 

българската система следва да се намали драстично, което е 

неприемливо за функционалността на българската преносна система. 

Причината е, че румънската преносна система поначало работи при 

ниски налягания поради техническото си състояние. Следователно 

заради ограничения капацитет на връзката и фактическата ѝ 

нереверсивност, поне в средносрочен план, тя не би могла да бъде 

опция за диверсификация на източниците на природен газ в България.  

Независимо че капацитетът на междусистемната връзка е със 

скромни технически параметри, които съответстват на прилежащата 

инфраструктура откъм българска страна и на изобщо неадекватната 

инфраструктура – откъм румънска, той би могъл да се увеличи 

вероятно двойно от проектирания, ако се вложи в допълнителни 

енергийни мощности и от двете страни на границата. Усилието си 

заслужава единствено при условие връзката да е изградена като 

действително реверсивна. Това би било свързано със значителни 

инвестиции, но за момента и двете страни не ги предвиждат. 

Изводът в контекста на националната енергийна сигурност е, че 

този проект не би могъл да осъществи промяна в статуквото. 

Междусистемната връзка вероятно ще бъде въведена в експлоатация 

през 2014 г. Тя би могла да се използва само в случай на криза с 

доставките, но нейният принос би останал несъществен. 
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Междусистемна връзка Гърция – България (IGB) 

 

Дефинирането на този проект е от 2007 г. и предвижда 

свързване към газопровода ТАР в района на Комотини (Гърция) с 

българската газопреносна система в точка от района на Стара Загора 

(фиг. 39).  

 

 

 Източник: TAP, септември 2012 

 

Фиг. 39. Интерконектор България – Гърция 

 

Политическото споразумение за основаването на съвместна 

инвестиционна компания е подписано от България, Гърция и Италия 

през март 2010 г. в рамките на проекта ITGI (Interconnector Turkey-

Greece-Italy), който междувременно отпада през март 2012 г. от 
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състезанието за южния коридор в полза на ТАР. Фактическата 

подготовка на проучването започва през 2011 г., когато е основана 

съвместната българо-гръцка компания „Ай Си Джи Би” АД (ICGB AD), 

чиито съучредители с равно участие са Българският енергиен холдинг 

EAД и IGI Poseidon (Гърция). 

Посочената рамка на сравнително висок проектен капацитет на 

газопровода (виж табл. 3) е заради възможността за етапност при 

изграждането – първоначално без, а след това с допълнителни 

компресорни мощности. Реализирането на тази междусистемна 

връзка вероятно ще се забави поради неспазването на обявените 

графици от двете страни за приключване на проектирането, а 

инвестициите явно ще се увеличат поне двойно в сравнение с 

първоначално публично оповестените неадекватно ниски стойности. 

Ако бъде изградена, тази връзка ще се окаже първата 

възможност за реална диверсификация на доставките на природен газ 

и принос в повишаването на енергийната сигурност на страната. Нещо 

повече, наличието на поне още един външен източник на природен газ 

би подпомогнал постигането на по-изгодни търговски преговори с 

настоящия единствен доставчик за страната. 

Потенциалните доставчици на природен газ от Каспийския 

регион към Европа по газопровода ТАР вече заявиха намерението си 

да обсъдят възможността за частична замяна на индексирането на 

цената на природния газ, обвързана изцяло с борсовите цени на 

нефта, със спотови цени. България е пример как стопроцентното 

обвързване на цените на газа с тези на определена нефтена борса 

доведе през последните години до рекордно повишаване цената на 

газа за клиенти.  
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Междусистемна връзка Турция – България (ITB) 

 

През ноември 2011 г. е подписано политическо споразумение 

между България и Турция за изграждането на трансграничен 

газопровод (ITB). Всъщност България лобира за него още по време на 

работата по проекта „Набуко”. Политическият (официалният) демарш 

от 2011 г. непосредствено следва обявяването на фактическия, макар 

и неформален отказ на турската страна от изграждането на 

мегапроекта „Набуко”, на който е съдружник, чрез обявяване на 

алтернативния съвместен с Азербайджан проект (TANAP) на турска 

територия месец по-рано.  

През същия период проучвателните работи за тази 

междусистемна връзка се изпълняват спорадично и от двете държави. 

Целта на българската страна очевидно е при неуспех и на 

модифицирания проект „Набуко-запад“ да се разработи негова 

алтернатива. Негативният сценарий се реализира, но перспективите 

за междусистемната връзка (фиг. 40) остават неясни. 

Независимо че в началото на 2012 г. е подписано допълнително 

споразумение с Турция за ускоряване на проекта, той не би могъл да 

се забави повече. От тогава, при условие че проучването на проекта е 

с планирано съфинасиране от страна на ЕС, няма официално 

комюнике по неговото развитие. Евентуално обяснение за подобно 

(не)развитие на проекта е отсъствието на достатъчна политическа 

подкрепа и съдбата на тази интерконекторна връзка вероятно силно 

ще зависи от успеха на алтернативния проект с Гърция (IGB). 
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Източник: Булгартрансгаз, 2012 

 

Фиг. 40. Интерконектор България – Турция 

 

Междусистемна връзка България – Сърбия (IBS) 

 

Идеята за тази междусистемна връзка е от 80-те години на 

миналия век, но остава без развитие. В следващото десетилетие тя 

отново е набелязана в дългосрочния договор за доставка на газ 

между Булгаргаз и Газпром от 1997 г., като са предвидени 

1,5 млрд. куб.м/год за Сърбия през България. Тогава също не е 

постигнат напредък. През 2010 г. проектът е политически реанимиран 

от българска и сръбска страна с обявеното намерение за включване в 

експлоатация през 2013 г. 

Към средата на 2013 г. проектирането изглежда незавършено 

поради отсъствието на институционални одобрения и разрешения за 
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строителство. Европейският съюз подкрепя проекта със свой план за 

съфинасиране в рамките на Европейската енергийна общност 

(European Еnergy Сommunity – ЕЕС). Тя обединява страни от Източна 

Европа и други, нечленуващи в ЕС, с идеята за споделяне на 

енергийните стандарти на Евросъюза и прилагането им в общи 

проекти от взаимен интерес. Европейските стандарти изискват 

подобни проекти да бъдат проектирани като реверсивни, така както и 

въпросната междусистемна връзка. 

 

 

Източник: Булгартрансгаз, 2012 

 

Фиг. 41. Интерконектор България – Сърбия 

 

Предвижда се междусистемната връзка България – Сърбия 

(фиг. 41) на българска територия да има дължина 55 км, а на сръбска 
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до град Ниш – трасето да е два пъти по-дълго. Основната идея е 

газоснабдяване на Южна Сърбия. Наред с това, тя би играла роля в 

усилията за повишаване сигурността на доставките за България чрез 

взаимопомощ при аварии и други причини за прекъсване на 

газоснабдяването за сравнително кратки периоди. 

На практика обаче този проект не може да има реален принос за 

диверсифицирането на доставките на природен газ за България. 

Неговото реализиране е под въпрос по отношение на изграждането на 

газопровода „Южен поток”. Въпреки интереса на Сърбия за 

диверсифициране на доставките си чрез TAP през България, най-

вероятно политически аргументи биха осуетили начинанието. 

Темата за ефективността на междусистемните връзки е тясно 

свързана с проблема за трансграничните капацитети и 

свободната трансгранична търговия. За да се осъществи свободна 

трансгранична търговия не само между съседни държави (например 

България – Румъния, България – Гърция), но и между териториално 

отдалечени (например между България и Норвегия чрез замяна136, 

каквато прилагат отделни страни от Централна и Западна Европа, 

които не са от „островен тип” на пазара), е необходимо 

трансграничните връзки да бъдат реверсивни. Изискването вече е 

задължително за всяка междусистемна връзка, изграждана на 

територията на Европейския съюз. За България това се отнася за 

всички споменати засега дефинирани междусистемни връзки освен 

тази с Турция. Ако тя се финансира от ЕС обаче, също ще трябва да 

се проектира като такава. 

 

                                                
136 В търговските операции с природен газ се използва понятието „суоп“. 
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Енергийното законодателство на Евросъюза налага 

реверсивните възможности на трансграничните връзки като един от 

приоритетните фактори за подобряване на енергийната сигурност. В 

случая има съчетаване на технически мерки (наличие на 

трансгранични инфраструктури), търговски мерки (възможности за 

трансгранична търговия) и правни инструменти (правно задължение 

за обезпечаване и на двата вида мерки). Третият енергиен пакет на 

ЕС е ориентиран именно към това. През август 2013 г. например 

Международният съд в Хага открива процедура срещу България и 

Румъния за неспазване сроковете за създаване на възможности за 

трансгранична дейност. Тя включва и взаимопомощ в ситуации на 

кризи с доставките. 

Все още има граници между страни на Европейския съюз, които 

са „запечатани”, т.е. между тях не може да се извършва трансгранична 

търговска дейност с природен газ. На фигура 42, където с червено са 

очертани еднопосочни междугранични трасфери, а със зелено – 

двупосочни, България е представена в перспектива. Всъщност все 

още отсъстват възможности дори за еднопосочни трансфери на 

природен газ между Гърция и нея и между България и Румъния. Те са 

в етап на проектиране (Гърция – България) и строителство (България 

– Румъния), като и двата първоначално ще бъдат еднопосочни. 
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Източник: ЕС, ГД Енергия, март 2013 

 

Фиг. 42. Свързаност на газопреносната мрежа на ЕС 

 

 
3.3.3. Съхраняване на природен газ 

 

Газохранилищата биват различни типове и имат различно 

предназначение. Основните са: 

а) за регулиране на сезонните неравномерности на 

потреблението, предвид повишеното търсене през зимата; 

б) за регулиране на дневните флуктуации на потреблението, 

предвид увеличеното потребление в ранните сутрешни и късните 

вечерни часове в рамките на деня; 

в) за стратегически резерв при кризи в доставките (често в 

съчетание с предходните една или и двете функционални 

възможности); 

г) за създаване на ликвидност на пазара и търговия с газ (от 
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борсов тип – спотови продажби137) в реално време. 

Картината на съществуващите и проектираните газохранилища в 

различните европейски страни е доста пъстра (фиг.43). 

 

 

Източник: GSE, март 2009 

 

Фиг. 43. Налични (в синьо) и проектирани (кафяво) газохранилища 

 в европейските страни 

 

 

                                                
137 Пазари на налични стоки, а на борсов език „спот” (spot), или „он спот” (on spot) 
пазари. В свободен превод означава „пазар на място”. Съответните цени се 
наричат спот-цени за разлика от цените, фиксирани (при природния газ в 
частност) с формула в дългосрочните договори за доставка. България доставя газ 
изключително по дългосрочен договор с руската страна. 
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България разполага с едно газохранилище, изградено през 

1973 г. чрез конвертиране на изтощеното газово находище Чирен край 

Враца. То е изключително от типа а): само за сезонно регулиране (по-

скоро удовлетворяване) на потреблението (фиг. 44). 

 

 

 

 

 

Източник: Shell, март 2007 

 

Фиг. 44. Работа на хранилище за природен газ 

 

Геоложката структура е разположена на дълбочина 1600 м и се 

експлоатира с около 20 сондажа. Тя представлява пукнатинно-поров 

скален пласт, изцяло покрит с плътен скален комплекс, който 

осигурява херметичност на геоложкия капан (резервоар). На фиг. 45 е 

представен модел на пласта на газохранилище Чирен. 

Непроницаемата скална покривка с плътни скали е най-горната 

повърхност. В червено е насищането с природен газ на пукнатинно-
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поровото пространство на скалите под нея. Локациите на сондажите 

също са показани. 

 

Източник: Публичен годишен доклад на Булгаргаз ЕООД за 2003 г. 

 

Фиг. 45. Виртуален модел на пласта на газохранилище Чирен  

 

През лятото в газохранилище Чирен се нагнетява газ с налягане 

до 110 бара, а през зимата се добива газ, като налягането в пласта 

както и възможните дневни дебити прогресивно намаляват. Добивът 

може да продължи до спадане на налягането в хранилището до около 

70 бара. В интервала 70–110 бара вместимостта на газовия резервоар 

е около 450 млн. куб. м природен газ. Това е и полезният обем на 

хранилището. 
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В студените зимни дни потреблението на природен газ у нас 

достига до 10–12 млн. куб. м на ден. Простото разделяне на общата 

вместимост на дневната консумация показва, че в критична ситуация 

хранилището би осигурило националното потребление за около 

40 дена (450/12 = 38 дни), но това би бил напълно погрешен извод. 

Общият полезен (т.нар. работен) обем на едно газохранилище 

далеч не е най-важният му показател. Такъв е неговата дневна 

производителност (deliverability). За хранилище Чирен тя е 

4,5 млн. куб. м на ден при цялостното му запълване. След седмица 

работа, при спадане на пластовото налягане дневната 

производителност би намаляла на 4 млн. куб. м на ден, а след две – 

на 3,5 млн. куб. м на ден, и т.н. С други думи, хранилището може да 

осигури за една седмица около 35% от нуждите на страната при 

прекъсване на доставките през зимния период, като този процент ще 

спада прогресивно и след три седмици ще е не повече от 25 или 20. 

През последните години и особено след пълното прекъсване на 

доставките на газ за България от Русия през януари 2009 г. ресорното 

министерство, заедно със системния оператор и собственик на 

хранилището шумно заговориха за неговото разширяване като мярка 

за повишаване на енергийната сигурност на страната. Истината е, че 

параметрите на вместимост на геоложкия пласт са напълно изчерпани 

и разширение не може да се осъществи. Полезен ход, който така и не 

е предприет, е възможен единствено в посока увеличаване на 

продуктивността (дневния добив), макар че обективните възможности 

и за това не са големи. 

 България категорично се нуждае от второ хранилище, но от друг 

тип, което да осигурява високи дневни добиви. Това е съществено 
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важното в случай на криза с доставките. 

За второ хранилище в страната се говори от средата на 70-те 

години на миналия век. Ново газохранилище не само би допълнило 

огромния плюс на газовия ни пръстен, но и би било предпоставка за 

прекрасно позициониране при бъдещи регионални газови борси и 

търговия с природен газ и суров нефт, добити у нас. 

Хранилищата за газ са скъпи решения, особено в условията на 

вътрешно ценообразуване, което не взема предвид критерия 

„сигурност”. Понастоящем потребители със сравнително неголеми 

вариации на сезонното потребление на природен газ практически 

субсидират потребители с изразено „зимно” потребление – например 

топлофикационните дружества, битовите потребители и др., защото 

за последните се поддържа хранилище за сезонно регулиране, 

балансиране на системата и т.н. 

Алтернативно решение са междусистемните връзки. Те дават 

възможност за трансгранична взаимопомощ в случай на кризи с 

доставките. Всъщност трансграничната дейност е с по-разнообразни 

функции, очертани в предходните точки, които в крайна степен са 

мощно средство за повишаване енергийната сигурност на страната. 

Тази функционалност включва нови източници на природен газ, 

свободен пазар на доставките, удържане на крайните цени на 

поносими за потребителите и приемливи за икономиката нива. 

 
3.3.4. Втечнен природен газ (LNG) 

 
Това е единственият начин за далечно мащабно транспортиране 

и съхраняване на природен газ, който по мобилност се изравнява с 

нефта. Газът се транспортира в течно агрегатно състояние в танкери, 
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след което преминава в газообразно състояние в приемния терминал 

и се подава към конвенционалната газова мрежа. 

Най-големите потребители на втечнен газ в света са Япония, 

Южна Корея, Китай, Белгия, Франция, Гърция, Италия, Португалия, 

Испания, Великобритания и САЩ. По хоризонталната ос (фиг. 46) 

единиците са в милиони тонове доставян LNG138
 (измерван в течно 

агрегатно състояние) на държава (осреднено годишно), а по 

вертикалната ос – цената му в щ.д./млн. BTU139. Предимство на LNG е 

и потенциално големият брой източници и доставчици.  

 

 

 Източник: ARGUS, март 2013  

 

Фиг. 46. Най-големите потребители на втечнен газ в света 

                                                
138  1 млн. тона LNG = 1,36 млрд.м3 природен газ. 
139 BTU или Btu (British Thermal Unit) e измервателна единица за енергия, 
използвана във Великобритания и САЩ. 1 млн. Btu = 28 куб. м природен газ. 
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Фигура 47 дава представа за обемите произведен втечнен 

природен газ за 2011 и 2012 г. от най-големите доставчици на пазара 

– Катар, Малайзия, Индонезия, Австралия, Нигерия, Алжир и др. 

Единицата по вертикалната ос е Mtoe140. 

 

Източник: GIIGNL, март 2013 

 

Фиг. 47. Големи експортьори на LNG 

 

Картината на приемните терминали (фиг. 48) в Европа 

убедително демонстрира промените в световните енергийни пазари. 

Проектираните за изграждане (отбелязани в жълто на фигурата) над 

                                                
140  Mtoe – милион тона нефтен еквивалент (million ton oil equivalent). Тази 
единица се използва за описание на енергия, независимо от източника ѝ (нефт, 
природен газ, въглища и т.н). В частност 1 Mtoe = 1,11 млрд. куб. м природен газ 
(в конвенционално, газообразно състояние) или 0,82 млн. тона LNG (в течно 
състояние). 
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20 терминала за втечнен газ доказват интереса към този вид енергиен 

ресурс заради атрактивните му цени и възможността страните „да се 

отвържат“ от заробващите ги многогодишни договори за доставка по 

фиксираните инфраструктури, които обикновено са по правилото на 

take-or-pay contract („вземай или плащай“ договори). 

 

 

 Източник: NET4GAS, юни 2011 

 

Фиг. 48. Терминали за LNG в Европа 

 

Затруднение за страните в Черноморския регион да използват 

втечнен природен газ създава обстоятелството, че Турция 

категорично отхвърля възможността за транспортиране на LNG карго 

от какъвто и да е мащаб през Босфора въпреки международната 
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конвенция за свободна морска търговия141. Аргументът е уязвимостта 

на танкерите от терористични атаки. Всъщност уязвимостта на 

нефтеното карго е не по-малка, а трафикът на нефтени превози през 

Босфора е огромен: кораб на всеки 15 мин. и голям нефтен танкер 

ежедневно, главно с руски и казахски нефт, с водоизместимост до 

200 хил. тона всеки. След 2002 г. Турция едностранно въвежда 

ограничения за кораби с дължина над 200 метра.  

По редица причини засега не се обмисля изграждането в 

България на собствен терминал. Първо, известно е, че втечненият газ 

е около три пъти по-скъп от конвенционалния. Второ, инвестициите в 

терминали са много високи. От нашите съседи терминали за втечнен 

газ имат Турция и Гърция. Използват ги, за да внасят малки 

количества, с които да покриват нарасналото потребление през 

зимата, тъй като не разполагат с газохранилища. 

България би могла да договори доставки на втечнен природен 

газ (имаше такава варианти през последните години за договори с 

Катар и Йемен), които да пристигат на терминалите в съседните 

държави и от там регазифицираният ресурс да се транспортира по 

фиксирана мрежа до територията на страната. Нещо повече, 

обсъждан е вариант за съвместно изграждане с Гърция на терминал в 

Александруполис, но нещата останаха на ниво междуправителствени 

разговори.  

При сегашното състояние на вътрешния български енергиен 

пазар изграждането на терминал за втечнен газ не е рентабилно 

решение. Едва около половината от потребявания газ е за 

                                                
141 Конвенция относно режима на проливите, подписана в Монтрьо на 20 юли 1936 
година. – В: Международни отношения, 1998, бр. 1. 
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индустриални цели, което означава, че националната икономика не 

може да поеме скъпия втечнен газ. 

 
3.3.5. Контрактни условия на доставките 

 
Това е твърде обширна и експертна тема, затова ще направим 

само сравнителен анализ на две принципно различни контрактни 

политики – дългосрочните и краткосрочните. 

Новата ситуация на газовия пазар показва, че дългосрочните 

договори са нож с две остриета. От една страна, те гарантират 

сигурност на доставките за дълъг период от време (например 

20 години, каквато е практиката на договорите, сключвани от 

Газпром), но от друга, пораждат един съществен проблем: 

ценообразуването на доставяния от Русия газ е свързано с текущата 

цена на нефта. Резултатът е, че цената на газа може да достигне 

рекордни и непоносимо високи нива, каквито имаше у нас и в Европа 

през последните година-две. Очевидно в условията на пренасищане 

на газовия пазар дългосрочните договори за доставки, които 

продължават да бъдат важни (заради сигурността на функциониране 

на икономиката), трябва да се сключват за част от необходимите 

количества. Краткосрочните договори осигуряват балансирана и 

най-изгодна ценова политика, която има важно икономическо и 

социално значение, но предполагат (изискват) наличие на 

диверсифицирани източници на природен газ.  

Пример и аргумент за казаното по отношение на контрактните 

условия е специфичната договорна политика на България с руския 

доставчик. В същността си и като подходи тя до голяма степен е 

уникална. 
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Монополното положение на Газпром в България му позволява да 

налага условията на пазара на природен газ. Например в края на 

2005 г. руската страна едностранно иска промяна на действащия до 

2010 г. договор и частично повишаване на цените за доставка на 

природен газ. Става дума за повишаване цената на 40% от общо 

доставяните количества, с които Газпром възмездява българската 

страна за транзита на руски природен газ до Турция, Гърция и 

Македония. Услугата се реализира от Булгартрансгаз – българският 

преносен оператор, който е 100% държавна собственост. През 

декември 2006 г. е сключен нов договор с действие вече до 2030 г., 

като неговите съществени условия не са дискутирани публично, нито 

пък оповестени, с изключение на отделни бегли споменавания за 

договореност, която довежда до рязък ръст на цените на природния 

газ за крайните потребители през следващите години. Цената за 

останалите близо 60% от доставките е в щатски долари и се определя 

по необявена формула, базирана на текущи борсови цени на 

деривати на суровия петрол за определена европейска борса. 

Продажната цена на газа в България се формира като средно 

уравновесена от двете цени плюс търговска надбавка за дружество 

Булгартрансгаз, което осъществява услугата по транспортирането на 

природния газ до потребителите на територията на страната. До 

2006 г. тази цена е около 30% до 60 % по-ниска от пазарните цени, 

типични за страните от ЕС, докато след подписването на новия 

договор тя непрекъснато нараства. Само за последния 6-годишен 

период цената на газа на едро у нас се е повишила два пъти. 

През последните една-две години редица европейски 

потребители полагат усилия за промяна на условията по 
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дългосрочните договори за доставка на руски природен газ, чиито 

ценови нива са зависими от цените на нефта. Ценовата карта на 

Газпром за 2012 г. (фиг. 49) е красноречиво доказателство за 

зависимостта между монополното положение на доставчика и цената 

на доставяния ресурс: страните, които са изцяло зависими от Газпром, 

получават природния газ на по-високи цени. Страните с различни 

източници на газ го получават на по-ниски цени.  

 

 

Източник: Известия, 2013  

 

Фиг. 49. Ценова карта на Газпром 
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През първото полугодие на 2012 г. България купува природния 

газ на цена 501 щ.д. за 1000 куб. м. Така тя попада в групата на 

Полша, Македония, Чехия, Босна и Херцеговина, на които Газпром е 

продавал най-скъпо природния газ, като цената е надвишавала 

500 щ.д. В същото време цената за Великобритания е била 313 щ.д. 

за 1000 куб/м., Франция е плащала за същото количество 393,7 щ.д., 

Швейцария – 442,2 щ.д., а Германия – 379,3 щ.д. Очакванията са 

Газпром да продължи да намалява цените, като същевременно 

разчита да увеличи продажбите. 

Тенденциите са в бъдеще ценообразуването да бъде частично 

или изцяло базирано на цените на газовите борси – т.нар. спот-

търговия. Спот-цените за миналата година са около 20% по-ниски от 

тези по дългосрочните договори с Русия. Принципът се нарича 

„конкуренция на газ с газ“ (gas-to-gas competition). За да има условия 

той да функционира, е необходима ликвидност на пазара, която би се 

появила при диверсифициране на доставките.  

Разгледаните дотук са част от важните възможни, ефективни 

политики за диверсифициране на източниците за доставка на 

природен газ в България. Как ще бъдат приоритизирани, 

геополитически, икономически и финансово гарантирани е проблем на 

управлението на енергийния сектор. Основната задача пред 

политиците и стратегически ориентираните научни изследвания е да 

се формулират консенсусни, икономически рационални стратегии за 

енергийна сигурност и се открият нови възможности за 

взаимодействие и синергия между политиките. 
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3.4. Геополитика и Южният енергиен (газов) коридор 
 

Новата среда на енергийния пазар, създадена в резултат на 

шистовата революция, доведе до формирането на свободни 

количества въглеводородни ресурси и намали възможностите за 

използването им като „карта“ в геополитиката на ресурсните държави. 

В региона на Югоизточна Европа обаче картината не се променя. 

Поради неразвитата енергийна инфраструктура и слабия капиталов 

потенциал държавите в тази част на континента изглеждат обречени 

на руския енергиен монопол. Най-голямата надежда за промяна на 

статуквото – газопроводът „Набуко”, се спука като балон, като че ли за 

да докаже многократно повтаряното от политически и енергийни 

лидери на Русия, че „Набуко” е и ще си остане само опера“. 

За да бъде формирана ефективна национална стратегия за 

енергийна дипломация и политика, важно е да се направи анализ на 

факторите и условията, провалили „Набуко” – един проект, който 

реално щеше за свърже енергийните трасета на Югоизточна и 

Централна Европа със съществуващата мрежа на Северна и Западна 

Европа, докарвайки алтернативен азерски (централноазиатски) газ. 

Историята на провала на „Набуко” е част от историята на дългия 

дебат за трасетата на Южния енергиен коридор, който да е 

алтернатива на единствено съществуващите газпромовски трасета за 

транспортиране на централноазиатските ресурси до европейските 

пазари.  
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Каква е накратко историята на Южния газов коридор? 

След разпадането на Съветския съюз САЩ и Турция активно 

развиват политика в подкрепа на независимото развитие на 

новосъздадените държави в Централна Азия и Кавказкия регион. 

Силен акцент е поставен върху общите тюркски културни, исторически 

и езикови връзки в Централна Азия. В центъра на подкрепата на 

новите икономики е анонсираното в доклад на Държавния 

департамент на САЩ наличие на огромни запаси от газ и петрол, 

което обосновава силното застъпничество за развитието на 

газопроводи и нефтопроводи в посока изток-запад. Целта е да се 

предостави възможност на страните от Каспийско море и Централна 

Азия да изнасят своите въглеводороди, без да преминават през 

територията на Руската федерация или Иран. Тръбопроводът Баку – 

Тбилиси – Джейхан е реализация на тази стратегия. 

Друг проект, активно насърчаван от правителството на САЩ по 

това време, е Транскаспийският тръбопровод (Trans-Caspian Pipeline – 

TCP), предназначен за доставка на газ от Туркменистан към пазарите 

на ЕС през териториите на Азербайджан, Грузия и Турция. През юни 

1998 г. консорциум, включващ Amoco, GE Capital и Bechtel Enterprises, 

приключва проучването по проекта (300 км морска част през 

Каспийско море, включително предварителното проучване на 

продължението му през Азербайджан и Грузия за Турция – общо над 

1000 км), но (както вече беше коментирано в т. 3.3.2.2. 

„Диверсификация чрез нови мащабни проекти“) до инвестиционно 

решение не се стига.  

С откриването на находището „Шах Дениз” в сектора на 

Азербайджан в Каспийско море, Туркменистан, който дотогава е 
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смятан за ядро на Южния газов коридор, е изместен от Азербайджан. 

Новата идеология е газът от Туркменистан да бъде пренасян през 

Каспийско море до Азербайджан и от там по мрежата на турската 

газова компания BOTAS синьото гориво да достига до пазарите на 

Европа. TCP се радва на значителна междуправителствена подкрепа. 

От 1999 г. обаче Русия води активна политика за блокиране 

развитието на този газопровод.  

Вместо TCP друг проект се превръща в реалност: 

Южнокавказкият газопровод (South Caucasus Pipeline – SCP), който е 

собственост на „Бритиш Петролеум” (British Petroleum – ВР), Statoil, 

SOCAR, Лукойл, Total, TPAO (Турция) и НИКО (Иран). Той започва от 

Баку, преминава през териториите на Азербайджан и Грузия и достига 

до град Ерзурум в Източна Турция. През 2006 г. газопроводът е 

изграден и е с капацитет 8,8 млрд. куб. м, като по него се 

транспортира газ от „Шах Дениз 1“. Първоначално се предвижда след 

2012 г. той да бъде увеличен до 20 млрд. куб. м, но актуалното 

решение е за изграждане на паралелен газопровод  до грузинско-

турската граница (SCP-х), където да се свърже с Трансанадолския 

газопровод (Trans-Anatolian Pipeline – TANAP). По този начин двата 

южнокавказки газопровода ще могат да осъществят пренос на 

първоначално 22 млрд. куб. м годишно (SCP- 6 и SCP-16), а 

капацитетът ще се разширява, като при необходимост може да 

надхвърли 40 млрд. куб. м годишно. 

Полето „Шах Дениз” е с доказани запаси от природен газ за 

1,2 трилиона кубически метра и се разработва на две фази. Първата 

дава около 6,8 млрд. куб. м газ годишно за Турция и още 

3,2 млрд. куб. м за пазарите на Азербайджан и Грузия. 
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Втората фаза на „Шах Дениз“ е най-подходящото решение за 

доставки за газопроводи от Южния коридор. От нея се очакват 

17,6 млрд. куб. м годишно, от които 1,6 млрд. куб. м ще се доставят до 

пазарите в Азербайджан и Грузия; 6 млрд. куб. м са за Турция, която 

повторно може да го изнася. Останалото количество ще е 

предназначено за пазарите на Европейския съюз и Югоизточна 

Европа. 

Полето „Шах Дениз” се управлява от петролния гигант „Бритиш 

Петролеум”, който има дял от 25,5% и е оператор на газопровода 

SCP. Толкова притежава и норвежката Statoil. Другите партньори са 

държавната петролна компания на Азербайджан SOKAR – 10%, 

руската Lukoil – 10%, иранската NICO – 10%, френската Total – 10%, и 

турската TPAO – 9%. 

Европейският съюз се превръща в силен поддръжник на проекта 

за южен енергиен коридор, особено след газовата криза в началото на 

януари 2006 г., когато доставките от Русия са прекратени поради 

възникнали спорове между Киев и Москва за плащания и доставки. 

Това предизвиква сериозен недостиг в някои източноевропейски 

страни и показва огромната зависимост от руския внос на газ. Няколко 

дни на газова криза са достатъчни, за да се лансира идеята за 

общоевропейска енергийна политика, в чиято основа е 

диверсификацията на доставките. Проектът „Набуко”, зад който ЕС 

официално застава, е еманацията на тази обща политика за 

енергийна сигурност.  

Енергийната геополитика на Турция е сред основните 

фактори на случващото се около изграждането на Южния коридор. 

Безспорно Турция успява да спечели ролята на регионален енергиен 
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център, умело използвайки в енергийната си политика предимствата 

на своето географско положение и успявайки да балансира между 

интересите на основните заинтересувани играчи в региона, печелейки 

от споделянето на политиките и на САЩ, и на Русия, и на ЕС, и на 

своите съседи.  

Турция е изцяло зависима от доставките на енергоносители, като 

покрива 75% от енергийните си потребности чрез внос. През 

последното десетилетие тя се превръща във втората държава в света 

(след Китай) по ръст на търсенето на природен газ и електричество за 

осъществяване на икономическото и социалното си развитие.  

Ключова страна на трасето на Южния коридор, Турция води 

битка да се утвърди като алтернатива на Русия в транзита между 

доставчиците и потребителите.142 При положителен резултат тя не 

само ще реши проблема с гарантирането на своите доставки на 

енергоносители, но и ще успее да превърне енергетиката в опорна 

точка за възраждането ѝ като геополитическа сила.  

През последните няколко години Анкара опитва да реализира 

амбициозна и многопосочна енергийна външна политика, базирайки 

се на възможността да използва алтернативни тръбопроводи. Това 

обаче не е лесна задача за една транзитна държава. Що се отнася до 

политическите ѝ предпочитания, очевиден е преходът от проекти, 

гарантиращи сътрудничество с потребителите, към проекти, насочени 

за сътрудничество с производителите. Новата стратегия обяснява 

поведението на Турция в регионалната енергийна политика, където тя 

                                                
142 Тук и по-долу за оценките на турската енергийна геополитика виж: Челикпала, 
Митат. Турция и енергийната геополитика в Черноморския регион. – В: 
Геополитика, 2013, бр. 3.  
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следва собствени цели, различни от европейските по отношение на 

съседните региони. Така Анкара решава да предпочете 

Трансанадолския газопровод (TANAP), оставяйки подкрепяния от 

Брюксел проект „Набуко” на втори план и на практика обричайки го на 

неуспех. 

TANAP заедно с „Южен поток” са двата ключови за турската 

енергийна стратегия проекти, подписани съответно на 27 и 

29 декември 2011 г. Проектът TANAP трябва да разшири 

инфраструктурата за транспортиране към Турция и Европа на 

природен газ не само от находището „Шах Дениз 2“, но и (при 

благоприятни условия) на туркменски, казахски и дори ирански газ.  

Второто споразумение, подписано от Турция, дава сериозни 

предимства на Русия в енергийната битка. Подписвайки го, Турция 

допуска прокарването на „Южен поток” през своята Изключителна 

икономическа зона (ИИЗ) в Черно море. В отговор Русия понижава 

цените на продавания в Турция природен газ. Като цяло, с този 

договор Турция успява да си гарантира по-благоприятни условия за 

изплащане на задълженията за доставяния ѝ природен газ. 

Контрактът показва, че за Турция отношенията ѝ с Русия получават 

приоритет пред тези с ЕС. Анкара подкрепя руската позиция в дебата 

за това, дали „Южен поток” наистина е необходим, или е просто 

инструмент на Москва в спора ѝ с Украйна.143  

От друга страна, конкуренцията между проектите „Набуко" и 

                                                
143 Kononczuk, Wojciech et al. Russian-Turkish agreement on the South Stream 
pipeline – an instrument of pressure on Ukraine. Eastweek, Център за източни 
изследвания, 4 January 2012 [cited 5.10.2013]. Available from: 
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/eastweek/2012-01-04/russianturkish-agreement-
south-stream-pipeline-instrument-pressure-uk.  
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„Южен поток" влияе върху баланса на енергийната политика в рамките 

на ЕС. Основни партньори в „Южен поток” са големи европейски 

държави, а в „Набуко” участват по-малки. Докато (независимо от 

ролята им в ЕС) Германия, Франция и Италия си сътрудничат с Русия, 

особено в сферата на енергетиката (включително партньорството им 

в изграждането на „Южен поток”), такива държави като Украйна, 

България, Румъния и Австрия се стремят да подобрят позициите си  

поотделно предвид фактическата липса на обща енергийна политика 

на ЕС. 

Може да се твърди, че неявното противопоставяне между 

големите и малките сили поставя Русия в изгодна позиция. В тази 

връзка важен за България е въпросът, дали постигнатото с 

Азербайджан газово споразумение, подкрепено с ресурсите на 

Туркменистан и Казахстан, ще усили турското влияние в региона и 

дали ще доведе до формирането на нови партньорски отношения с 

източноевропейските държави. 

Турция планира и стратегическа роля във възможния нов 

енергиен коридор. Става дума за транспортиране на газ от голямото 

офшорно газово находище „Левиатан" в Източното Средиземноморие, 

чието разработване ще стартира през 2016 г., когато се очаква Израел 

да започне да изнася гориво. Препоръките на експертите са за 

строителството на газопровод от Израел през Кипър към Турция, по 

който след това газът ще се доставя и за Европа. Продължаващият 

конфликт между Кипър и Турция обаче ни най-малко не 

благоприятства този проект. Затова е вероятно Израел да се насочи 

към директно свързване с Турция. 

Гърция от своя страна прави активни опити да изиграе ролята на 
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транзитна страна за израелския газ към Европа. Вариантите на 

трасетата за третия енергиен коридор към Европа според нея са три: 

подводен газопровод – през остров Крит, п-в Пелопонес и оттам през 

Италия и Албания към Европа (основното гръцко предложение), 

изграждане на станция за втечнен газ в Израел или на станция за 

втечнен газ в Кипър (решение, което Никозия би искала да наложи, 

защото това ще повиши геополитическата ѝ позиция). За България 

благоприятното решение е трасе през Турция, какъвто е и 

европейският интерес, тъй като ще доведе до разнообразяване на 

пътищата за доставка след стартирането на проекта ТАР през Гърция 

и Италия. Трасе през Гърция (заради географската близост) също би 

имало положителен ефект при изграждане на междусистемна връзка с 

нашата газопреносна мрежа. 

Очевидно е, че периодът, в който на ЕС бе отредена ролята на 

координатор на икономическите и търговските отношения, а на НАТО 

(САЩ) се възлагаше гарантирането на сигурността в Черноморския 

регион, вече е отминал. Енергийната конкуренция в Черноморския 

регион отбелязва сериозно активиране предвид излизането от 

глобалната икономическа криза и стартирането на големите 

енергийни инфраструктурни проекти. Сега големите играчи тук са 

Русия и Турция, а най-важният въпрос е до какво ще доведе новото 

статукво: до нови възможности или до нови проблеми за (енергийната) 

сигурността в региона. 

Накъде след епохата „Набуко” е основният въпрос пред 

страните от Югоизточна и Централна Европа, след като почти 

десетилетие (проектът стартира през 2004 г.) с неговото реализиране 

бяха свързани надеждите за реална диверсификация на газовите 
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доставки. Дебатите и очакванията около проекта довеждат до 

сериозно занемаряване на работата по изграждането и 

разширяването на междусистемните капацитети, LNG терминалите, 

вътрешните газови находища, т.е. на цялостното развиване на 

компонентите на сигурността на доставките на природен газ.  

Отхвърлянето на проекта „Набуко” („Набуко-запад“) за сметка на 

Трансадриатическия газопровод (ТАР) не почива на икономическа 

логика и е най-сериозното доказателство за господството на 

енергийната геополитика в нашия регион. Неслучайно енергийни 

експерти определят това решение като „Ялта-2“. Държавите, през 

които се очаква да премине „Набуко”, са много по-обещаващ пазар, но 

трасетата на „Набуко” и „Южен поток” биха се конкурирали, докато 

ТАР и „Южен поток” грижливо са пресмятани така, че да не си 

съперничат. В последна сметка решението на консорциума „Шах 

Дениз”, където водещи са компании на наши съюзници в НАТО, 

доказа, че ресурсният национализъм и корпоративният егоизъм имат 

приоритет пред общата европейска политика за сигурност, в която 

иначе енергийната сигурност е обявена за висш приоритет.  

Провалът на „Набуко” (освен с посочените в точка 3.3.2.2. 

„Диверсификация чрез нови мащабни проекти“ причини) може да бъде 

обяснен с комплекс от обстоятелства и събития, случили се в рамките 

на относително кратък период от време144:  

  Значителни финансови загуби за „Бритиш петролеум“  след 

катастрофата с разлива на петрол в Мексиканския залив.  

                                                
144 Some Enquiries on Romania’s Post Nabucco Energy Policies. Natural Gas Europe. 
September 26th, 2013 [cited 17.07.2013]. Available from: 
http://www.naturalgaseurope.com/pachiu-analysis-romania-post-nabucco-energy-policy.  
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  „Бритиш петролеум“ оглавява консорциума „Шах Дениз“ и 

(заради това) има водеща роля в избора на трасе в Южния енергиен 

коридор. 

  „Бритиш петролеум“ има експертен опит в офшорни и 

арктически региони, което ще предостави възможност на Роснефт да 

развива своя капацитет. 

  Сделката BP – TNK – Роснефт145 в Русия в крайна сметка 

финансово подхранва счетоводния баланс на „Бритиш петролеум“, 

силно застрашен от аварията с разлива на петрол в Мексиканския 

залив. 

 Оттегляне на Газпром от приватизацията на гръцката газова 

компания DEPA в полза на азербайджанската SOCAR (член на 

консорциума „Шах Дениз“). 

 Самозадоволяване на САЩ с енергийни ресурси 

благодарение на шистовата революция, последвано от (нов) 

регионален подход на „баланс на силите“, който да доведе до 

намаляване ролята на Каспийския регион и изместване фокуса към 

близките съседи (Южна Америка) и Азиатско-Тихоокеанския регион. 

 Норвегия бавно, но сигурно се утвърждава като втори 

европейски доставчик на природен газ след Русия. 

 Стратегическият интерес на Израел към проекта TAP като 

възможност да си осигури износ на ресурсите от своето находище 

Leviathan към ЕС.  

                                                
145 Създадена през 2003 г. от „Бритиш петролеум“ и група руски бизнесмени, 
компанията TNK-BP е основна вертикално интегрирана руска петролна компания 
със седалище в Москва. В Русия тя е третият най-голям производител на петрол и 
сред десетте най-големи частни петролни компании в света. През 2013 г. TNK-BP 
е придобита от руската петролна компания Роснефт (Rosneft).  
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Всичко това, заедно с други фактори, които биха могли да бъдат 

отчетени, предизвестява провала на „Набуко” и представлява пример 

за реалистични геополитически ходове на страни, които наистина 

знаят как да преследват своите стратегически енергийни интереси. За 

съжаление, България не оцени правилно рисковете, свързани с 

проекта „Набуко”, и не се подготви за отрицателен резултат. По-скоро 

изглежда, че продължава да се надява и да очаква резултати от (на 

практика несъществуваща) общата външна политика и политиката за 

енергийна сигурност на ЕС, уповавайки се на европейските 

перспективи, които гарантират напълно взаимосвързан енергиен 

пазар като алтернатива за държавите, участващи в „Набуко”.  

В продължение на тази, засега само декларативна политика, 

през октомври 2013 г. Европейската комисия прие 250 енергийни 

проекта, от които 11 български. Сред тях като „много важен” е 

определен проектът за газопровод, който да пренася горивото от 

Азербайджан по газопровода TANAP до българо-турската граница и от  

там през България до Централна Европа (през Румъния за Австрия). 

Този газопровод (повтарящ трасето на „Набуко-запад“) отново е 

приоритизиран (както беше „Набуко“ и при двата варианта на трасето) 

от Европейския съюз и е поставен сред т.нар. проекти от общ интерес, 

които имат право на ускорено лицензиране, по-добри регулаторни 

условия и евентуален достъп до финансови средства по Механизма 

за свързване на Европа, чийто бюджет за трансевропейска енергийна 

инфраструктура за 2014–2020 г. е 5,85 млрд. евро.  

В областта на преноса на газ като част от европейската 

енергийна политика са предвидени и особено важните за България 

интерконекторни връзки с газопреносните системи на Гърция, Сърбия 
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и Турция. В списъка с одобрените проекти са включени изграждането 

на ново хранилище за газ на българска територия и разширяването на 

съществуващото в Чирен. 

Всички тези проекти категорично биха подобрили сигурността на 

газовия сектор в България и допринесли за енергийната сигурност на 

страната. Реалистичната оценка на потенциала за реализирането им 

обаче няма как да бъде висока. Трайното разминаване между 

формулираните политики за интегриране на енергийните пазари, 

разнообразяването на енергийните източници и приключването на 

енергийната изолация на някои страни от Евросъюза (каквато е 

България) и практиката на енергийния национализъм, провеждана от 

големите държави в ЕС (и улеснявана от неефективното управление 

на общата политика от европейската енергийна бюрокрация), не 

поражда оптимизъм.  

В този контекст, ефективната политика за енергийна сигурност в 

новата геоенергийна ситуация в региона трябва да отчита следните 

фактори146:  

 Последиците от договарянето в рамките на 

Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции 

(Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) между САЩ и 

ЕС, по-специално по отношение на насърчаването на американски 

износ на втечнен газ към (западните) европейски брегове, в по-

широкия контекст на енергийната конкуренция между страните членки 

на ЕС. 

                                                
146 Some Enquiries on Romania’s Post Nabucco... 
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 Формиране на регионални и субрегионални енергийни 

съюзи (например съживяване на Вишеградската група по отношение 

на интеграцията на пазара на газ; споразумение между Кипър, Гърция 

и Израел за развитието на енергийния потенциал на Източното 

Средиземноморие и за развитие на по-нататъшно енергийно 

сътрудничество или предизвикателства, които ще се развият от 

включването на мощни регионални играчи като Турция, Украйна, 

Израел, Русия и „новия участник” Азербайджан). 

 Дилемата между нагласите за конкуренция (включително 

до милитаризация) и коопериране в съответните енергийни региони и 

по-специално Черноморския регион. 

 Събития в региона на Близкия изток (сирийският конфликт) 

могат да имат последици за стабилността в Източното 

Средиземноморие и региона на Магическия триъгълник – Каспийско, 

Черно и Средиземно море.  

 И не на последно място ролята на „двустранните 

отношения” и договарянето на реалистични вътрешни активи на 

енергия (като транспортна инфраструктура, съхранение, енергийна 

ефективност и планове за устойчиво развитие) са важни за въпросите 

на европейската регионална енергийна сигурност . 

 За нас и за съседите ни на север и запад, след като балонът 

„Набуко“ се спука, стратегията за сигурност на доставките трябва да 

се съсредоточи върху постепенното преминаване към твърда 

регионална интеграция на пазара. Турция и Гърция не са засегнати от 

провала на „Набуко“. Турция печели при който и да е избор на трасе 

за Южния коридор, защото няма друг път за азерския газ, а и 

договореното изграждане на Трансанадолския газопровод (ТАNAP) 
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подпечатва сигурното участие на страната в трасето. Гърция е 

големият печеливш от избора на ТАР. Поради географската си 

близост с двете страни България също не е особено потърпевша от 

нереализирането на „Набуко”, каквато например е Румъния. Във 

всички случаи обаче отговорът на дилемата за енергийната сигурност 

на България лежи в координацията с другите страни, за да се свържат 

липсващите парчета от пъзела на газовата инфраструктура на 

Балканите и в по-широк контекст в европейското и Широкото 

черноморско енергийно пространство. Интерконекторите не само ще 

засилят сигурността на доставките в него, но и ще въведат 

„конкуренцията на газ с газ“, което ще тласне цените надолу. 
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Вместо заключение                                                                                        

ИЗВОДИ ЗА ЕФЕКТИВНА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ                     

НА ГАЗОВИЯ СЕКТОР 

 

Основните негативни фактори, доминиращи развитието на 

газовия (енергийния) сектор в България днес, могат да се разделят на 

две групи. Първата включва обективните: енергийна инфраструктура 

от „островен тип“, нисък инвестиционен капацитет, геоенергийни и 

геополитически интереси на глобалните и регионалните енергийни 

лидери, фактическо отсъствие на обща енергийна политика на ЕС. 

Във втората група са субективните: отсъствие на адекватна и 

работеща национална енергийна стратегия, на последователна 

национална и регионална енергийна политика, на ефективна 

енергийна дипломация. 

Собствеността и контролът върху инвестициите за изграждане 

на нови енергийни инфраструктурни обекти на българска територия са 

от критична важност за енергийната сигурност на страната. Този на 

пръв поглед ясен въпрос обаче ще се окаже сериозно изпитание за 

българските политически среди и индикация за наличието на ясно 

дефинирана държавна енергийна стратегия и политика. 

 

Кои са изводите за успешна енергийна политика в газовия 

сектор, която да води до енергийна сигурност? 

 

Първо, най-обобщаващият е записан в Пътната карта на 

България относно развитието на газовия пазар, обявена пред 
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европейските институции в края на 2006 г.: разнообразяване на 

източниците, повишаване на стандартите по отношение на 

съхраняването на газа, увеличаване на броя на източниците на 

внос на газа, увеличаване на броя на доставчиците за различните 

източници, изграждане на физически връзки с инфраструктурите 

на съседните страни и др., включително управление на пазара в 

обстановка на краткосрочни и дългосрочни кризи. Тревожното е, че 

липсват конкретни проекти, срокове и индикатори за постигане целите 

по реализация на пътната карта. 

Второ, ако трябва да оценим status quo на пазара на природния 

газ в България, ще трябва еднозначно да кажем, че у нас все още 

отсъства търговия с природен газ. Единственият доставчик на газ на 

едро, закрепен непоклатимо със Закона за енергетиката, именуван 

дори безапелационно „обществен доставчик” (Булгаргаз), всъщност не 

търгува с природен газ. Той е администратор на газа у нас. С цялата 

бюрократична дейност по доставките на газ на едро у нас може да се 

занимава фирма с петима служители, включително асистента на 

изпълнителния директор. На практика обаче те са три или четири пъти 

повече, но това не променя качеството. Единственият доставчик на 

газ за дадена страна, независимо кой е той и за коя страна доставя, е 

напълно удовлетворен от подобна „пазарна“ ситуация, която всъщност 

е отсъствие на пазар. 

Трето, създава се впечатление, че липсва работеща стратегия 

по отношение на развитието на пазара на природен газ на едро в 

страната. Както вече стана дума, условията в новия договор за 

доставка на природен газ от единствен източник – Руската федерация, 

в съществените си части не са публично оповестени. Предполага се, 



196 

 

че достъпът на трети страни до транзитната мрежа на българския 

преносен оператор е свободен от ограничения, тъй като това е 

основополагащ принцип в законодателството на Европейския съюз. 

Не бива да се забравя обаче, че договорът с Газпром от 1998 г. 

забранява ползването на свободния капацитет на съществуващата 

българска транзитна инфраструктура от други източници освен 

Газпром. 

Четвърто, транзитната мрежа в България е изцяло ангажирана 

от Газпром, а продажбата на свободни капацитети липсва като 

практика. Това противоречи на европейското законодателство. 

Потенциалът за проникване на нови източници на природен газ в 

страната (диверсифициране на доставките) и съответните им 

продажби зависи не само от конкурентната цена на новите доставки, 

но и от това, какви са праговете, договорени в клаузата „вземаш или 

плащаш"147 (take-or-pay) на Договора с Газпром от 2006 г. Ако тези 

нива са близки до актуалната консумация на газ в страната или е 

предвидено плътното им нарастване заедно с потенциалното бъдещо 

увеличаване на консумацията на газ в България по години, 

перспективата за проникване на пазара на нови доставки е ограничена 

по принцип и монополът е гарантиран. 

Пето, средносрочният потенциал за диверсифициране на 

доставките е значителен. 

Шесто, що се отнася до краткосрочната политика България 

разполага с непосредствената възможност да разнообрази 

източниците си на доставка на природен газ през Турция и Гърция. По 

                                                
147 Договорените годишни количества, дори ако не се потребяват в пълен размер, 
се заплащат изцяло или до голяма степен. 
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този начин би могъл да се изгради саморазвиващ се и затова устойчив 

пазар на природен газ чрез създаването на възможност за реален 

достъп до пазара на страната на повече от един източник и съответно 

на повече от един търговец. Едновременно с това, настоящият 

търговец на природен газ (Булгаргаз) би получил шанс да израсне от 

администратор на природния газ в страната, постъпващ от един 

източник, в реален търговец на газ. В същото време и въпреки 

монополното си положение Булгаргаз е единственият защитник на 

националните енергийни интереси по отношение на природния газ, 

защото в противен случай биха се появили търговци на едро, 

доминирани от единствения настоящ доставчик (източник). Ако не 

съществуваше Булгаргаз, външният монополист (по доставките) би се 

превърнал и във вътрешен (по продажбите), което е още по-лош 

сценарий. 

Седмо, неотложно следва да се пристъпи към активно 

проучване и добив на конвенционални и неконвенционални 

въглеводородни ресурси (главно природен газ) от местни източници с 

използване на новите технологии. С помощта на авангардни 

технологии, като фракинга и хоризонталното сондиране, днес вече е 

преодолян хоризонтът на изчерпване на фосилните ресурси. 

Прилагането им позволява интензификация на добива от стари 

сондажи и прави достъпни и рентабилни за извличане ресурси отвъд 

обсега на предишните поколения. 

По принцип общественият интерес към природния газ и 

развитието на газовия пазар в България би трябвало да е значителен 

и да не се отличава от развитите страни просто защото пряко или 

косвено засяга интересите на всеки гражданин. Противно на логиката 



198 

 

обаче темата природен газ през последните години в страната като че 

ли е обгърната от известна публична апатия. От друга страна, налага 

се впечатлението, че политиката за създаването на условия за 

диверсификация на доставките на природен газ не е достатъчно 

прозрачна и че българските политически среди импровизират. 

В новата среда на променени параметри на енергийните пазари, 

на смяна на местата и появата на нови основни играчи, на ситуация на 

пренасищане с енергийни ресурси, за България като че ли нищо не се 

е изменило. Основното предизвикателство пред политиката за 

енергийна сигурност в газовия сектор, както и в контекста на старата 

парадигма на енергийната сигурност, продължава да бъде 

сигурността на доставките чрез диверсифициране на източниците. 

Българският енергиен сектор пребивава в омагьосано пространство, 

където заради неефективни политически решения и инвестиционна 

немощ нищо положително не се случва.  

Докато големи европейски грандове пренасят производствата си 

в САЩ поради ниските разходи за енергия (BMW инвестира в голям 

завод в САЩ, защото ще плаща 3 цента за киловатчас – осем пъти по-

малко от Европа), българските индустриални производители плащат 

най-скъпата цена за електроенергия (измерена цена за паритета чрез 

покупателна способност). Като прибавим и значително по-ниската 

производителност на труда, получаваме безнадеждната картина на 

шансовете за конкурентоспособност на енергоинтензивния ни бизнес 

в ЕС.   

Цените на енергийните ресурси продължават да индуцират 

непосилни за гражданите на най-бедната държава в Европейския 

съюз цени за битово потребление на енергийни услуги, което води 
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(вече доведе през пролетта на 2013 г.) до социална и политическа 

нестабилност. В този смисъл ефективното управление на енергийния 

сектор, генерирането на енергийна стратегия и политики, адекватни на 

новите условия, и императиви на променените енергийни пазари е не 

просто добро пожелание към политиците и енергийните експерти, а 

задължително изискване за нормалното и стабилно развитие на 

българското общество.  
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